
Oktober 2022

Dag van de leerkracht 

Onze meesters en juffen verdienen het om in de kijker
gezet te worden en dat doen wij op 5 oktober 2022 want
dan is het hun feest! 
De 'Dag van de Leraar' is namelijk de Vlaamse variant van
de internationale World Teachers' Day.
Op deze dag wordt wereldwijd stilgestaan bij het belang
van onderwijs. 

Geven jullie hen een applausje die dag? Een extra knuffel
verdienen ze zeker ook! 

Say cheeesssee! 

Dé bekendste snor van de Denderstreek komt langs op onze school op 
woensdag 26 oktober 2022 want op die dag wordt namelijk de individuele foto
genomen! 
Trek je mooiste kledij aan, kam je haren en oefen je mooiste lach! 

Wij werken hiervoor samen met fotograaf De Vic uit Aalst. Niet aanwezig op
school die dag? Niet getreurd! Er wordt nadien - in zijn fotostudio - nog een
fotomomentje voorzien voor de kids die er die dag, om welke reden dan ook,
niet konden bij zijn. 



Op vrijdag 7 oktober 2022 trekken onze leerlingen van de 3de graad hun witte labo-

jas aan want dan worden ze echte wetenschappers! 

Samen met Marc Govaert van WiNaDoe (WIskunde en NAtuurkunde Doen) zullen zij

de geheimen en eigenaardigheden van de wetenschap ontdekken! 

Het wordt in elk geval een zeer interactieve show waarbij ze van de ene in de andere

verbazing zullen vallen!  

Vrije dagen!   
Af en toe is het eens heel fijn om er even de stekker
uit te trekken! Dat doen wij ook in de maand oktober. 
Zo hebben wij een facultatieve verlofdag op maandag
3 oktober 2022. 
Op woensdag 12 oktober 2022 hebben wij een
pedagogische studiedag. Dan zitten de juffen en
meesters op de schoolbanken om bij te leren!

INFANO voorziet opvang op beide dagen. Deze opvang
gaat door in afdeling 'De Regenboog'. Inschrijven is
echter VERPLICHT via volgende link : 
https://webshopaffligem.recreatex.be/ 

Fruit (en groenten) zijn lekker en gezond! Dat beseffen wij ook op GO! BS
Affligem. Daarom doen wij er alles aan om ieder van ons dagelijks fruit (of
groentjes) te doen eten! 

Vanaf oktober stappen wij namelijk mee in de actie van Colruyt, 'Oog voor
lekkers'. Dat betekent dat iedereen op school wekelijks gratis een stuk fruit of
groente krijgt aangeboden! Meer info én een kalender waarop staat aangeduid
welk stuk fruit of groente onze kids krijgen, volgt uiteraard via Smartschool.

Op vrijdag 14.10 krijgen we daarnaast ook nog eens een lekker stuk fruit
aangeboden door GROS Affligem! Geweldig toch! 

WiNADoe!?!

Fruit op school . . . lekker!   



EL1/EL2 trekt naar Liedekerke-bos op donderdag 6 oktober

EL3/EL4 fietst naar Liedekerke-bos op dinsdag 11 oktober  

Tijdens de 'Week van het bos' gaan we op ontdekking in de natuur in onze buurt.

Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons immers gezonder én

creatiever!

Week van het bos

Oudercontact + rapport

Donderdag 27 oktober organiseert onze school haar allereerste oudercontact

voor zowel de kleuter - als lagere afdeling. 

Op vrijdag 28 oktober, de laatste dag alvorens we het herfstverlof ingaan,

krijgen de leerlingen van de lagere school dan hun eerste rapport mee. 

Inschrijven voor het oudercontact kan vanaf medio oktober en dit via onze

oudercontact-module binnen Smartschool. 

Meer info betreffende de inschrijvingen hiervoor volgen uiteraard tijdig via de

gekende kanalen. 

 

Boeken
fee!

Hoog bezoek op dinsdag 25 oktober! 

Dan komt namelijk de boekenfee langs met een leuke

verrassing voor één van onze leerlingen! 

Hangt jullie affiche reeds voor jullie raam? 

Zeker doen want er zijn toffe prijzen te winnen én dat élke

maand van dit schooljaar!  



Chiro? KSA? Scouts? 

Bij ons zijn alle jeugdbewegingen welkom! Doe op vrijdag 21.10 jouw

uniform aan en show het aan de rest van de school!  

 

Onze school werkt samen met MOEV, een organisatie die sport hoog in het vaandel draagt.
Samen met onze leerlingen van de lagere school pikten wij er een aantal woensdagnamiddagen
uit waarop wij samen kunnen gaan sporten. 

Bericht aan de boys en girls van de 3de graad : stip alvast woensdagnamiddag 19 oktober aan
want dan gaan we tafeltennis spelen in Denderleeuw! 

Meer info volgt uiteraard via Smartschool. 

 

MOEV (your body!) 

Dag van de j
eugdbeweging 2022

GSM - inzamelactie

Momenteel wordt wereldwijd naar schatting slechts 1 tot 2% van alle gsm’s
gerecycleerd. Dit kan en moet beter! GoodPlanet, Proximus en Recupel dragen graag
hun steentje bij voor een circulaire economie. 
En ja . . . . wij doen terug mee! Van maandag 24 oktober 2022 tot en met vrijdag 
25 november 2022 zamelen wij oude gsm's in. 

Meer info wordt aan u allen bezorgd via Smartschool. 

 

Zingen, dansen, creëren, improviseren,.... het zijn allemaal zaken die behoren tot ons

aanbod muzische vorming.Op dinsdag 18 oktober 2022 nemen onze kids van de 2de en 3de graad deel aan een

muzische workshop! Foto's van deze plezante activiteit zullen gedeeld worden via onze gekende kanalen! 

 

Muzische workshop



REMINDER

Maandag 31 oktober 2022 tot en met zondag 6 november 2022 : Herfstvakantie 

Maandag 7 november 2022 : Start periode 2 

Dinsdag 8 november 2022 : EL5/EL6 : Bezoek aan Villa Pila (Tienen) 

Vrijdag 11 november 2022 : Wapenstilstand - Vrijaf (geen opvang mogelijk) 

Maandag 14 november 2022 : Start 'Helm op, fluo top!'

Dinsdag 15 november 2022 : EL5/EL6 : Workshop UNICEF 

Woensdag 23 november 2022 : MOEV 3de graad (UNIHOC Moorsel) 

Vrijdag 25 november 2022 : Goodplanet - challenge : #missieminder 

Vrijdag 25 november 2022 : Einde GSM - inzamelactie

Vrijdag 25 november 2022 : KIPJANDORI - figurentheater voor de kleuterafdeling 
 
Maandag 28 november 2022 : Bezoek van de boekenfee 

Woensdag 30 november 2022 : MOEV 2de graad (UNIHOC Moorsel)

Zwembeurten EL1/EL2 : vrijdag 18.11.2022 / 25.11.2022


