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Schoolbabbeltje
Editie oktober 2022

Beste ouders,

September is voorbij gevlogen. 
We zijn het schooljaar in kleur gestart. 
De kinderen zijn vaak op leeruitstap geweest en hebben al heel wat geleerd.
Veel leerlingen namen deel aan de veldloop en de pisteloop. Proficiat aan alle deelnemers!
Onze school is lid van Mooimakers! Voor onze inzet hebben we een cheque van € 600 ontvangen. 
Van zaterdag, 29 oktober tot en met zondag, 6 november is er herfstvakantie. 
Daarna vliegen we er weer in. 
Ik wens jullie alvast een deugddoende herfstvakantie!
Carine Favoreel
Directeur 

Kalender eerste trimester

donderdag, 27 oktober 2022 rapport 1
vrijdag, 28 oktober 2022 griezelfeest op school
van zaterdag, 29 oktober t.e.m.
zondag, 6 november 2022

herfstvakantie

vrijdag, 11 november 2022 vrije dag - wapenstilstand
maandag, 28 november 2022 pedagogische studiedag futura – geen school voor 

de leerlingen
donderdag, 1 december 2022 sinterklaasshow voor kleuters en jongste 

leerlingen
vrijdag, 23 december 2022 winterhappening op school
van zaterdag, 24 december 2022 t.e.m. 
zondag, 8 januari 2023

wintervakantie

Let wel! Op vrijdag, 11 november is er geen school!

Wapenstilstandsdag op 11 november is de jaarlijkse herdenking van de 
wapenstilstand van 11 november 1918, die het einde betekende van de 
Eerste Wereldoorlog

http://www.futurascholen/basisschoolvdm


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/basisschoolVDM
www.facebook.com/futurabasisschoolvandermersch

http://www.futurascholen/basisschoolVDM
http://www.facebook.com/futurabasisschoolvandermersch


Mooimakers

Beurteling gaan we op zwerfvuiltocht. Samen met heel wat vrijwilligers proberen we onze stad proper 
te houden. En daarvoor werden we beloond. We hebben een cheque van € 600 ontvangen en we 
zullen daarmee speelplaatsspeelgoed aankopen.

Dit schooljaar zetten we in op een afvalarme school.
Lunch, fruit, koek, … brengen we mee in een brooddoos en we drinken water uit onze drinkfles.

Vrijdag, 28 oktober griezeldag

Iedereen mag al van ’s morgens verkleed naar school 
komen.
We brengen geen ‘nep wapens’ mee!

De voorleesheks komt in elke klas langs en vertelt een 
griezelverhaal.
We doorlopen verschillende workshops.

Om 14u vieren we feest!

We kijken er alvast naar uit.

Grote opruimactie – helpende handen gevraagd



Jaar na jaar werd afgedankt materiaal verzameld in de bergruimtes van onze school.

Het wordt tijd voor een grote opruimactie.

Na de herfstvakantie willen we eraan beginnen. We kunnen jullie hulp daarbij gebruiken.
Eerste fase: ontruimen van de bergruimtes

plaatsen van het materiaal onder het afdak van de speelplaats en sorteren
weggeven van nog bruikbaar materiaal

Tweede fase: plaatsen van een container
vullen van de container

Ben je vrij op woensdagvoormiddag, 9 november of op donderdag, 10 november?

Wil je meehelpen om materiaal te verwijderen uit de bergingen en te sorteren?

Gelieve dan onderstaand briefje ingevuld mee te geven met jouw kind tegen maandag, 7 november.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

_____________________________________ (uw naam)

mama of papa van _____________________________________(naam van uw kind)

zal op woensdagvoormiddag, 9 november mee helpen opruimen

zal op donderdagvoormiddag, 10 november mee helpen opruimen

zal op donderdagnamiddag, 10 november mee helpen opruimen


