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     VERKEERSWEEK 

Zoals altijd in de maand september is er in Opwijk 

de ‘verkeersweek’. In alle klassen wordt er op 

niveau gewerkt rond het verkeer. Vaak staan 

voetgangers en fietsers in de kijker. Op die 

momenten leren de kids dan ook hoe ze zich als 

zwakke weggebruiker moeten gedragen. 

Wandelingen, fietstochten, …. maar, bijvoorbeeld 

ook lessen over de “dode hoek”, kwamen aan bod. 

➔ Strapdag 

Vanwege ons jaarthema “Stap je mee?”, gingen we 

met de ganse school ‘op stap’, met buggy’s en 

alles, richting speelbos! 

 

 

Leerrijke week!  

 

 

SAVED BY THE BELL op de “Dag van de 

leerkracht” 

Omdat er veel kindjes niet naar school kunnen in 

de wereld, hebben wij extra hard gebeld, om de 

aandacht hier op te vestigen. De kindjes hadden 

zelf een belletje bij en hielden zelfs een ‘bellen’ – 

tocht!  

De juffen en meesters werden, om hen te 

bedanken, vervangen tijdens hun toezicht door het 

schoolbestuur, het oudercomité, het secretariaat 

en de directie! 

Proficiat aan de leerkrachten voor “hun dag”! 
Ook veel dank aan de bereidwillige ouders! 
 

 

 

 

 

 

INHULDIGING NIEUWBOUW 
 
Maanden aan één stuk werd er gezwoegd om onze 
nieuwe klaslokalen, nieuwe verging, nieuw sanitair 
gedeelte en nieuw verwarmingshok klaar te 
krijgen. 
 
Ondertussen werden er muren gesloopt, klassen 
verhuisd en opnieuw ingericht; zelfs geschilderd.  
Het resultaat mag er zijn en we zijn er fier op! 
 
Tijdens de inhuldiging waren er tal van speeches 
en ondertussen werden de kinderen verwend met 
een ballonnenclown, een springkasteel en een 
goochelaar.  
 
De dorstigen werden gelaafd door het 
oudercomité! Super! 
 
Uiteindelijk werd het lintje officieel doorgeknipt! 
  
Sinds (zeer) kort is er ook een prachtige speeltuin 
naast de school. Wat een prachtige “schoolsite” is 

dat geworden! 😊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

EDITIE SEPTEMBER - OKTOBER 2018 (Wat aan deze nieuwsbrief voorafging.) 
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BOS 

In de maand oktober staat “het bos” centraal. Dat 

bos lopen we in en uit op onze laarzen!  

Ook dit jaar was dat niet anders. 

Elke klas heeft genoten van hun dagje bos: de 

kleuters kozen voor Kravaalbos. 

 

 

 

 

 

De lagere school wou naar Buggenhout bos. 

  

Iedereen heeft genoten ‘met volle teugen’! 

11 november 2018… 

… is een vrije dag. Zou de goede Sint dit jaar ook 
eens stoppen aan onze schoolpoort? 
We kunnen misschien alvast een briefje schrijven!? 
 
13 november 2018… 

… gaan de kinderen van onze derde graad met de 

bus richting de Westhoek om er te gaan  

ontdekken wat er zich allemaal afspeelde tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. 

16 november 2018 … 

… zijn alle volwassenen uitgenodigd om een lekker 

glaasje wijn te komen proeven op de 

wijnproeverij van het oudercomité. 

Wie moet er nog wijn bestellen voor de 
eindejaarsfeesten? Of een geschenkje kopen voor 
een familielid? 
 

KAAS – EN WIJNAVOND 

Op 19 oktober was er weer eens kaas en wijn à 

volonté in het Familieheem. Voor de kinderen 

werden er curryworsten en goudbruine frietjes 

gebakken.  

189 volwassenen en 78 kinderen kwamen genieten 

van al dit lekkers. Alweer fijn om zien dat er 

centen in de kas bij komen om dan nog meer in de 

school en de kinderen te kunnen investeren!  

Het gewicht van onze korf was 8,275kg. Proficiat 

aan de winnaar: Flor Van Geet die het dichtst bij 

was met een gok van 8,290kg! Super. 

Alvast opnieuw welkom op vrijdag 18/10/2019! 😊 

 
VODDEN – EN SCHROOT 

Wat een succes – editie! Het oud ijzer kwam daar 
in karrenvrachten toe, onder het al-goedkeurend 
oog van ons oudercomité! 
 
En we spreken hier van enkele gigantische 
zwaargewichten van afval: 
+/- 4000 kg textiel                         10 ton afval 
+/- 6000 kg oud ijzer 
 
Geweldig initiatief en goed voor ons milieu!!! 
 
 
 
 
 

28 november…  
 
… verwachten we iedereen na schooltijd om te 
komen genieten van een heerlijke kom soep. In 
deze “soep op de stoep” zullen we onze 
inkomsten schenken aan de Rode Neuzen Actie! 
 
 
Op 7 december 2018… 

…is er voor de grootouders van de kleuterschool 

opnieuw een prachtig grootouders - feest voorzien 

in het Familieheem. Meer nieuws volgt nog!!! 

21 december…  

… nodigt het oudercomité iedereen uit op onze 

speelplaats om te komen genieten van een 

gezellige kersthappening! Haal de kerstmutsen 

maar boven! 😊 

NOVEMBER - DECEMBER 2018 (Wat  na deze nieuwsbrief nog moet komen.) 
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