
Woordje van de directeur
 

Beste ouders, beste kinderen,  
 
Het schooljaar is ondertussen een kleine maand oud. De nieuwe klas is al niet meer zo nieuw, iedereen heeft zijn of haar draai ongeveer gevonden.  
 
In alle klassen hangt een heel fijne sfeer, je merkt dat iedereen er ‘goesting’ in heeft. Gelukkig konden we weer op een normale manier onze school
organiseren en hoefden we niet meer aan Corona te denken. We moeten natuurlijk realistisch blijven, Corona is er nog steeds en wie symptomen
vertoont moet toch alert zijn en met een zelftest of een PCR het zekere voor het onzekere nemen. Mocht je toch positief zijn, is thuisblijven nog
steeds de boodschap…. 
 
Het lijkt wel of de ene crisis de andere aflost nu de energiekosten zo de pan uit swingen. Ook op school moeten we noodgedwongen enkele
maatregelen nemen, de verwarming staat een graadje lager en we laten nergens onnodig verlichting branden. Computers worden ’s avonds correct
afgesloten enz. Eigenlijk leren we onze kinderen automatisch enkele waardevolle lessen over energiezuinig leven en duurzaam omgaan met onze
natuurlijke bronnen.  
 
Gelukkig staan er ons dit schooljaar ook weer heel wat fijne momenten te wachten. Onze grootouders mogen weer een feest verwachten,
Sinterklaas zal zijn opwachting mogen maken, net zoals de Kerstman op de Kerstmarkt, onze 3de en 4de klassers kunnen weer dromen van een
weekje zeeklassen, etc. Het oudercomité heeft haar eerste activiteit, de groenten-en fruitactie ondertussen al achter de rug en met succes! Er
waren 165 vitaminenpakketjes!! Dank aan iedereen die een steentje bijgedragen heeft. Hun volgende activiteit is de kledingophaling: ‘Bag2School’
Het is wellicht nu het moment om de kasten eens uit te ruimen en alles wat weg mag in een plastic zak te stoppen. Op 9 en 10 november kan je je
zakken naar school brengen. Hopelijk wordt het een grote berg oude kledij, de opbrengst gaat zoals steeds naar de kinderen! Heel veel dank bij
voorbaat. 

Prachtige vooruitzichten in een nu al mooi schooljaar! 
 
Veel leer-plezier iedereen!
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Strapdag
Op vrijdag 23 september was het onze uitgestelde
strapdag. Wat hebben we weer genoten van alle leuke
activiteiten! Er werd onder andere gefietst op de
speelplaats, op straat, in het bos, gelopen, gedanst en
gezongen. De special guest kwam langs, elke klas mocht
mee op de foto! 

Wat een fijne sportieve dag!

 

Het nieuwe schooljaar is
begonnen!!

Op beide vestigingen hebben we de feestelijke opening van
het schooljaar gevierd met koffie, fruitsap en cake voor
iedereen! Iedereen heeft zoveel zin in dit nieuwe jaar!

Levensloop
 

Komen jullie ook het team van de Ghostrunners steunen
tijdens de Levensloop in Beveren?

 
van zaterdag 15/10 15.00 tot zondag 16/10 15.00 is er

vanalles te doen!
 

Op het menu staat:
-verse paella’s om 17u

-live varken aan het spit om 19u
-bbq ribbetjes om 21u

-24/24 croques en verse soep
 

Meer info op:
https://www.levensloop.be/teams/ghostrunners-3

 

 

https://www.levensloop.be/teams/ghostrunners-3


⚡ Oudercomité Nieuwsflits ⚡

Na een knaller van een schoolfeest en een mooie zonnige

zomervakantie zijn we er weer in gevlogen.

De Groenten- en Fruitactie was opnieuw een geweldig succes; meer

dan 150 pakketten werden verkocht en daarmee zijn we het nieuwe

schooljaar gezond gestart!

Op dinsdag 4 oktober is het 'open vergadering' zoals eerder

aangekondigd in onze welkomstbrief. Iedereen die geïnteresseerd

is in het oudercomité en onze werking is vrij om aan te schuiven bij

de vergadering om 19u30 in de lerarenkamer van de Hulststraat. 

Kort daarna zullen we de ♻  Bag2School actie ♻  voor het najaar

lanceren en de nodige voorbereidingen treffen voor het

grootouderfeest 

Planning oktober
 

03/10: Plaatselijke vrije dag :-) 
04/10: K3 naar tennisclub De Zilveren Klomp

05/10: Dag van de Leerkracht
09/10: Boscross

 
10/10: Zwemmen L3a, L3b en L4b

12/10: Medisch onderzoek voor L6a
15/10 + 16/10 : Levensloop

 
17/10: Zwemmen L2 en L4a

 
24/10: Zwemmen L3a, L3b en L4b

26/10 : Welkommoment voor de peuters
Medisch onderzoek voor L6b

27/10: GEEN studie wegens PV
 

28/10 tem 06/11: Prettige herfstvakantie!

 


