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Beste ouders

Naar gewoonte krijgt u voor de vakantie een schoolkrantje. Voor ons een 
momentje om samen met u even terug en al wat vooruit te kijken.

We mochten u weer verwelkomen op ons kermisweekend. En dat was fijn. 
De kinderdisco trok veel geïnteresseerden, maar blijkbaar was onze 
communicatie wat verwarrend. Het was wel degelijk de bedoeling dat de 
kinderen vergezeld van hun ouders kwamen.  Op zondag werden er heel 
wat pannenkoeken gesmuld. Langs deze weg nog een woordje van dank 
voor wie kwam genieten en voor wie kwam helpen. Kon u er niet bijzijn, in 
december hebben we nog een mini-kerstmarktje (op de dag van het 
oudercontact) en in maart is er weer ons eetfestijn.

Na de herfstvakantie starten we weer met onze fluo-actie. De actie loopt 
tot de krokusvakantie – maar niets houdt je tegen om verder in fluo aan 
het verkeer deel te nemen. Dit is niet alleen een leuke actie, maar de 
verhoogde zichtbaar draagt bij tot veiliger deelnemen aan het verkeer. Jij 
doet toch ook mee ? 

Voor onze grootouders organiseren we dit jaar ook weer een 
grootouderfeest. Op 21 november verwachten we hen voor een feest met 
hun kleinkinderen uit de kleuterklas.

En ook voor de skiklassen zitten de voorbereidingen op schema. De 
kinderen uit het zesde leerjaar zullen dan ook weer hun best doen om de 
truffels aan de man te brengen. We hopen op uw gulle bijdrage want zoals 
steeds wordt de opbrengst gebruikt om de skiklas te helpen betalen, 
zodat we het deelnamebedrag voor de ouders beperkt kunnen houden. 
We houden u via Questi op de hoogte.

Op onze vernieuwde website vindt u alle praktisch info verzameld. U kunt 
er ook doorklikken naar de klasblogs om foto’s van de activiteiten van uw 
kinderen te zien.

Geniet van de herfstvakantie.



VAKANTIE EN VRIJE DAGEN
   Herfstvakantie: maandag 31 oktober t.e.m. zondag 
                                   6 november 2022

   Wapenstilstand: vrijdag 11 november 2022

   Pedagogische studiedag: woensdag 23 november 2022      
 

   Kerstvakantie: maandag 26 december 2022 t.e.m. 
                                 zondag 8 januari 2023

 

   voor de ouders van de leerlingen van het 6de                            

   donderdag 8 december 2022 om 19u

   oudercontact lagere school: dinsdag 20 december 2022

OUDERCONTACTEN
      Info-avond skiklassen 

                 leerjaar

 
      Winterrapport: 

 

GEPLANDE ACTIVITEITEN
 

   Kleuters: 
   - Park Aalst: 7/11: Groene klas 

  
   Lagere school:
   - Bibbezoek: 17/11: L5 - L4
                             28/11: L3
                             30/11: L6A - L6B
                             08/12: L4 - L5

   - Bezoek bos/park: 9/11: L6A - L6B: Neigembos

   - Medisch onderzoek: 15/11: L6B
                                               22/11: L1
                                               29/11: L6A

   - Reanimatie op school: 22/12: L6



aankomende feesten
 

   Grootouderfeest:
   Maandag 21 november 2022

  
                                         Sinterklaas:

                                                                                  Dinsdag 6 december 2022

   

   Wintermarkt:
    Dinsdag 20 december 2022 tijdens het oudercontact

(klas)nieuws
 

    Ben je nieuwsgierig naar wat er allemaal gebeurde in de  
    klassen?
    Benieuwd naar onze vernieuwde website?
    Klik dan op onderstaande knop om rechtstreeks naar de    
    webpagina te gaan. Van daaruit kan je kiezen om naar de  
    weblog van de klas te gaan.

Naar de 
website

Naar de 
klasweblog

https://gbs-welle.webnode.be/
https://gbs-welle.webnode.be/
https://gbs-welle.webnode.be/
https://gbs-welle.webnode.be/naar-de-klaspagina/
https://gbs-welle.webnode.be/naar-de-klaspagina/
https://gbs-welle.webnode.be/naar-de-klaspagina/


Acties
 

TRUFFELACTIE
 

 
 
 
 
 
 

Ook dit jaar organiseert het 
oudercomité de actie: 

“TRUFFELVERKOOP”, en dit al voor 
de 39ste keer. 

 
Door de aankoop van één of 

meerdere dozen van 200g, aan 
de prijs van € 6 geef je ons een 

financieel steuntje. Dit geld 
besteden we integraal aan de 
sneeuwklassen van het zesde 

leerjaar. Zij kijken er naar uit om 
van 18 tot en met 24 januari 2023 
naar het dorpje Wald te trekken 
en er te leren en te genieten van 

de sneeuw, de ski’s en de 
Oostenrijkse gastvrijheid.

 
We sluiten de verkoop af op 

vrijdag 9 december.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FLUO OP SCHOOL
We gaan na de herfstvakantie
opnieuw  aandacht besteden aan
de zichtbaarheid tijdens de donkere
dagen.
Het dragen van een fluohesje is van 
levensbelang in deze periode.
Tijdens deze actie stimuleren we
onze leerlingen om fluokledij en een
fietshelm te dragen op weg van en
naar school.
Ook de fluopolitie zal opnieuw
regelmatig een oogje in 't zeil
houden!
Wie actief meedoet, kan voor een
leuke beloning sparen.

Op 8 november 2022 gaat de
fluodag door.
Naar jaarlijkse gewoonte komen de 
kinderen "om het meest fluo" naar
school.
In de klas worden "miss and mister"
fluo verkozen. In de namiddag zal
uit de uitverkorenen het meest fluo
meisje en de meest fluo jongen van
de school gekozen worden.
Op de blog of FBpagina verschijnt
een leuke FLUOklasfoto.



we lege batterijen inzamelen in onze gloednieuwe container in 
de bolleboos?

we nog steeds dopjes van flessen inzamelen om blinde geleide 
honden op te leiden? Je kan deze bezorgen op het 
secretariaat.

je ons nog steeds kan steunen via trooper...? 

wist je dat...?
  

       



Geniet 
van de 

vakantie!


