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Editie oktober 2021 

Beste ouders, 
 
We hebben in september genoten van de mooie nazomer.  
De kinderen werden getrakteerd op buitenactiviteiten: wieltjesvrijdag in het Brouwerspark, de dag 
van de mobiliteit op onze speelplaatsen en parking met de fietspool, het project voedselrijk in het 
Serge Bertenpark en de uitstap met de milieuboot. 
We namen massaal deel aan de veldloop en de pisteloop. Proficiat aan alle deelnemers en een dikke 
proficiat aan de medaillewinnaars! 
Het wordt al vroeger donker, het is herfst, … De verwarming ligt aan. Ik merk dat alle kleuters en 
leerlingen goed aan het werk zijn. De eersteklassertjes leren lezen en schrijven en rekenen. Ze krijgen 
weldra hun eerste rapport. 
We kijken uit naar het griezelfeest. Dit jaar organiseren we een griezeltocht. Jullie lezen er alles over 
in dit schoolbabbeltje. 
Van zaterdag, 30 oktober tot en met zondag, 7 november is er herfstvakantie. Daarna vliegen we er 
weer in.  
Ik wens jullie alvast veel plezier tijdens de griezeltocht en een deugddoende herfstvakantie! 
Carine Favoreel 
Directeur  

 

Kalender eerste trimester 

 

donderdag, 28 oktober 2021 rapport 1 

vrijdag, 29 oktober 2021 griezelfeest 

van zaterdag, 30 oktober t.e.m. 
zondag, 7 november 2021 

herfstvakantie 

donderdag, 11 november 2021 vrije dag - wapenstilstand 

maandag, 22 november 2021  pedagogische studiedag – geen school voor de 
leerlingen 

woensdag, 24 november 2021 grootouders op bezoek 

dinsdag, 21 december 2021 rapport 2 - oudercontact 

vrijdagnamiddag, 24 december 2021 halve dag vrij - kerstavond 

van zaterdag, 25 december 2021 t.e.m. 
zondag, 9 januari 2022 

wintervakantie 

 
Let wel! Op vrijdag, 12 november is er school! 

http://www.futurascholen/basisschoolonsdorp
http://www.facebook.com/BSDuizendpoot


Een terugblik op de voorbije activiteiten 

 
Jullie kunnen het reilen en zeilen steeds volgen op onze facebookpagina en op onze website bij 
foto’s. 
www.futurascholen/basisschoolonsdorp 
www.facebook.com/BSDuizendpoot 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.futurascholen/basisschoolonsdorp
http://www.facebook.com/BSDuizendpoot


Rayan en Nona behaalden een medaille. 
Proficiat! 
En eveneens een proficiat aan alle deelnemers en aan onze 
sportieve leerkrachten 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vrijdag, 29 oktober - griezeldag 

 

 

Het onthaal 
We onthalen de kinderen ’s morgens vanaf 8 uur met warme chocolademelk.  
 
Verkleed naar school 
De kinderen mogen al van ’s morgens verkleed naar school komen. 
Het is verboden om ‘nep’wapens mee te brengen. 
 
Futura redt Disney - griezeltocht 
Jullie kennen beslist alle slechteriken uit de Disney-films.  
De slechteriken zijn het beu om te verliezen. Ze willen winnen en 
de held worden van hun sprookje. 
Tijdens de griezeltocht dagen ze jullie uit om hindernissen te 
nemen en van jullie te winnen. 
Gaan jullie de uitdaging aan? Veel succes! 
 
Griezeltocht 
Samen met de (groot)ouders (zeker voor de kleinsten) en met vrienden kunnen alle kinderen 
deelnemen aan de griezeltocht.  
 
Leerkrachten begeleiden geen kinderen! 
 
De wandelroute is toegankelijk voor buggy’s. De allerkleinsten kunnen dus ook deelnemen! 
 
De deelname aan de griezeltocht bedraagt € 5 per deelnemer.  
We vragen om ten laatste op maandag, 25 november in te schrijven.  
Op de laatste pagina van dit schoolbabbeltje vinden jullie het inschrijvingsstrookje.  
Jullie komen toch ook? 
 
Als het regent voorzien we een ander programma (binnen de schoolmuren). 



 
Inschrijving griezeltocht ‘Futura redt Disney’ 
 

Bij een tussenstop krijgt elke deelnemer een lekkere tas pompoensoep 
met een beschuit.  
Bij aankomst op de school krijgt elke deelnemer  
een hot dog, een drankje in blik naar keuze en een griezelgadget. 

 
 

 

 
 

Inschrijvingsstrookje – één per gezin volstaat – afgeven ten laatste op maandag, 25 oktober 

 

Griezeltocht  ‘Futura redt Disney’ 
 
Mijn kind neemt/mijn kinderen nemen op vrijdag, 29 oktober 2021 deel aan de griezeltocht

o en blijft/blijven om 15 uur op school in de opvang tot de griezeltocht begint.
o en gaat/gaan om 15 uur zoals gewoonlijk naar huis en komt dan terug naar school.



We starten aan de griezeltocht bij voorkeur 
o tussen 16u30 en 17u
o tussen 17u en 17u30

We nemen deel aan de griezeltocht met     personen.

…… X gewone hotdog 
…… X hotdog halal 
…… X pils 
…… X coca cola gewoon 
…… X coca cola zero 
…… X fanta 
…… X bruisend water 
…… X plat water 

 

en betalen hierbij  …..…  X    € 5   =   € …………………….. 

We engageren ons om onze kinderen zelf te begeleiden of te laten begeleiden door een andere 

volwassen persoon. (naam: ___________________________________________________________) 

Uw handtekening: 

 
Naam van uw kind/kinderen : 


