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NIEUWSBRIEF 
WEEK 4/11 t.e.m. 8/11 

 

Beste ouders, 

 

Onderstaand vinden jullie de geplande activiteiten voor komende week. Zoals eerder vermeld houdt 

deze  brief jullie op de hoogte van geplande uitstappen, zwembeurten, bibbezoeken, vrije dagen, 

oudercontacten, rapporten, … Deze nieuwsbrief zal iedere vrijdag online geraadpleegd kunnen 

worden. 

 

Maandag 4 november 2019 

1. Lagere school: Gelieve het rapport ondertekend terug mee te geven aan uw kind. 

 

2. Kleuterschool: Wij heten de instappertjes welkom in onze kleuterschool. 

 

3. L6R: meester Kevin gaat met de klas naar de bib.  

        ! Vergeet geen draagtas/zakje mee te geven aan uw kind. 

 

4. L6L: juf Vanessa gaat met de klas naar de bib.  

        ! Vergeet geen draagtas/zakje mee te geven aan uw kind. 

 

Dinsdag 5 november 2019 

1. L6R: Juf Melinda is afwezig wegens ziekte. Juf Michelle neemt in de voormiddag de klas over. 

 

2. 1KKC: Juf Vanessa is afwezig. Juf Els neemt de klas over. 

 

3. L5R: Meester Bertrand is afwezig. Juf Eva neemt de klas over. 

 

5. L4L: meester Steven gaat met de klas naar de bib.  

        ! Vergeet geen draagtas/zakje mee te geven aan uw kind. 

 

4. Maria Rowe (leerkracht Rooms Katholieke godsdienst) zal op dinsdagnamiddag wegens 

medische redenen geen les meer geven. De inspectie is op zoek naar een vervanger. Indien 

jullie hieromtrent vragen hebben, kunnen jullie contact opnemen met de inspecteur mevr. 

Marga De Valck (0486/52 40 64 – marga.devalck@rkg.vlaanderen) 

 

 

Woensdag 6 november 2019 

1. L5L: juf Emelie gaat met de klas naar de bib.  

        ! Vergeet geen draagtas/zakje mee te geven aan uw kind. 

mailto:marga.devalck@rkg.vlaanderen


A.Demaeghtlaan 40 – 1500 Halle / tel. 02/363.82.42  secretariaat.de.leerboom@ringscholen.be  
www.campuskahalle.be 

 
 

 

 

 

Donderdag 7 november 2019 

1. L3R: juf Stefanie gaat met de klas naar de bib.  

        ! Vergeet geen draagtas/zakje mee te geven aan uw kind. 

 

Vrijdag 8 november 2019 

1. L4 & L6 gaan zwemmen 

! Vergeet de zwemzak niet mee te geven aan uw zoon/dochter. 

 

2. L3: Het derde leerjaar brengt een bezoek aan het kerkhof. 

 

Varia 

1. Noteer alvast de data van de Haantjeskermis in jullie agenda. Ons jaarlijks eetfestijn vindt dit 

jaar plaats op vrijdag 15 november en zaterdag 16 november. De uitnodiging werd via de 

transportmap meegegeven aan uw kind. Ook de voorverkoop van de kaarten is gestart. Een 

steunkaart kost € 2,50. Elke steunkaart kan tijdens het weekend aan de kassa ingeruild 

worden. Daar zal er € 3 in vermindering gebracht worden. 

2. Ook dit jaar nemen we met onze school deel aan de actie “Rode neuzen dag”. Van 15 

november t.e.m. 22 november kan je de goodies na schooltijd aankopen ter hoogte van de 

nieuwbouw. Indien je niet kan wachten, kan je via de klasleerkracht al een goodie ( ter 

waarde van € 5) kopen. Gelieve het geld in gesloten omslag aan de juf te bezorgen en goed 

te vermelden welke goodie je wil kopen. 

 
3. Via Dr.Mobi hebben we subsidies gekregen om een fietsenstalling aan te kopen. Deze kan u 

bewonderen en gebruiken ter hoogte van de nieuwbouw. 

4. Maandag, woensdag en vrijdag is het op onze school fruitdag. Gelieve die dag een stukje fruit 

(of groente) mee te geven aan je kind. Op onze school drinken we steeds water. Frisdranken 

of andere suikerhoudende dranken worden niet toegelaten! 

5. Voorwerpen verloren? Dan kan je steeds terecht op de facebookpagina ‘Lost&Found 

basisschool de Leerboom Halle’. Deze facebookpagina werd opgericht door ouders voor 

ouders. Op die manier wordt er gehoopt verloren voorwerpen sneller bij de rechtmatige 

eigenaar te krijgen. 

6. Bij het laattijdig aankomen op school halen de kleuters en de leerlingen van het eerste 

leerjaar een stempel op het secretariaat (Nieuwbouw). De leerlingen van het tweede t.e.m. 

het zesde leerjaar krijgen een stempel van hun juf of meester in de klas en dienen dus NIET 

naar het secretariaat te gaan. 
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7. De opvang start ’s morgens om 7u en staan de opvangjuffen van Infano voor jullie klaar. 

Vanaf 8u25 nemen de juffen/meesters het op de speelplaats over. De kleuters en leerlingen 

van het eerste leerjaar worden om 8u15 naar de speelplaats aan de nieuwbouw begeleid.  

8. Secretariaat: 1ste verdiep nieuwbouw kleuters.  

Directie: 1ste verdiep nieuwbouw kleuters + 1ste verdiep lagere school 

________________________________________________________________________________ 

Lichamelijke opvoeding 

Maandag Kleuters: juf Femke 3KKB, juf Kelly 2KKA 

  Lager onderwijs: juf Emelie L5L, juf Stéfanie L3L, juf Stéfanie L3R 

Dinsdag  Kleuters: juf Isabelle jongste A, juf Marieke jongste B, juf Hannelore 3KKA 

Woensdag  Lager onderwijs: juf Lara L4R, meester Steven L4L, juf Vanessa L6L, meester Kevin L6R 

Donderdag  Kleuters: juf Mira 2KKB, juf Cindy jongste C, juf Emily jongste E 

  Lager onderwijs: juf Jessy L1L, juf Sofie L1R, meester Bertrand L5L 

Vrijdag  Kleuters: juf Vanessa jongste D 

Lager onderwijs: juf Lara L4R, meester Steven L4L, juf Vanessa L6L, meester Kevin 

L6R, juf Merel L2R, juf Femke L2L 

__________________________________________________________________________________ 

Vakantiedagen 

1ste trimester  

Herfstvakantie van maandag 28/10/2019 tot en met zondag 3/11/2019  

Wapenstilstand maandag 11 november 2019  

Kerstvakantie van maandag 23/12/2019 tot en met zondag 05/01/2020  
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UITNODIGING 

 
   

Symba, de directie en de leerkrachten 

  nodigen u en uw familie uit   

op onze jaarlijkse 

 haantjeskermis. 

 

Op vrijdag 15 en zaterdag 16 november 

van 17.30u tot 21.30u 

 
 
 
 
 

GO! De Leerboom – Auguste Demaeghtlaan 40 – 1500 Halle 

 


