
rijen
dit is een test!

TURNZAKKEN ZWEMMEN

Op 1 september openen we het schooljaar graag met de ouders en de leerlingen van de lagere school op de grote
speelplaats.  We dansen graag samen met jullie het nieuwe schooljaar in.

Kleuters mogen vanaf 8u25 afgezet worden aan de klasdeur. Voordien spelen zij buiten op de speelplaats (vanaf 8uur).
 

SCHOOLUREN

In het eerste trimester zwemmen de leerlingen van hett
1e en 3e leerjaar afwisselend met de leerlingen van het 

 2e en 4e leerjaar.  De kleuters van de 3e kleuterklas
zwemmen ook om de 2e weken.

De zwembeurten vind je op de kalender van de school
(zie maand- en jaarplanning).

De zwemlessen worden gegeven door meester David
(lagere school) en meester Jonas. De

derdekleuterklassers krijgen ook zwemles van juf
Hilde..

Voorzie op zwemdagen eenvoudige kledij.  Zo kunnen
we sneller starten met de zwemles.

 

Sint-Bernardusschool

 13.09: Vriendjesdag Kleuterschool
20.09: afscheid meester Wim

20.09: Babbelmoment ouders 2e t.e.m. 6e leerjaar
28.09: Dag van de sportclub (kom naar school in kledij van je sportclub)

30.09: Pedagogische studiedag (vrijaf)
     

 
 

HUISWERKKLAS
Huiswerkbebeleiding wordt opnieuw

aangeboden op maandag, dinsdag en
donderdag na schooltijd. 

Inschrijven via Pagadder. 

voormiddag: 08u40 - 11u55
namiddag: 13u00 - 15u30

Opgelet! woensdag 8u40 - 12u10

VOOR DE AGENDA

Dit schooljaar moeten er geen turnzakken meer worden
meegegeven voor de lessen bewegingsopvoeding. 

Alle leerlingen mogen hun turnkledij reeds van thuis uit
aandoen. Het staat hier iedereen vrij om daarvoor het    

 turnt-shirt van de school aan te doen.
Het is uiteraard belangrijk om sportieve kledij te dragen

(short of broek, t-shirt en sportschoenen) op de dag dat er
bewegingsopvoeding wordt gegeven.

 
turnt-shirts van de school worden samen met een blauw (of

zwart shortje) nog steeds gedragen voor buitenschoolse
sportactiviteiten zoals o.a. de veldloop (oktober), rollebolle,

MOEV-activiteiten van woensagnamiddag, ...
 

De leerlingen van het 5e en 6e leerjaar gaan in het 1e
trimester wekelijks op sportnamiddag. Hiervoor voorzie je

best een klein rugzakje met een koek (of fruit) en een
drinkbus met water.



ZIEK Happy
Birthday!

 
Graag de school (klasleerkracht en

secretariaat) verwittigen bij afwezigheden
van meer dan 1 dag. 

 

Zoals vorig schooljaar vragen we om dagelijks een drinkbus met vers water mee te geven met de leerlingen van
de lagere school. Deze drinkbus kan op school worden bijgevuld.

Graag voorzien van naam.
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WOENSDAG FRUITDAG

Een uitgebreide maand- en jaarplanning vind je op de website van de school
https://www.bernardusschool.be/kalender/

MAAND- EN JAARPLANNING

DRINKBUS

We vragen met aandrang om géén snoepgoed of
individuele geschenkjes mee te geven!

 
 We maken er graag een feest van met een cake,

wafeltjes, ijsjes, ... 
die we allemaal samen gezellig opeten.

 
We verwachten niet meer dat de traktaties

individueel verpakt worden.
 
 

Op woensdag brengen onze kinderen
een stuk fruit of groente mee.

 
 Op woensdag eten we geen koeken!

 

 

TE LAAT?
De bel gaat om 8u35. wij verwachten op dat moment al onze

kinderen op school zodat de lessen kunnen starten om 8u40.
Ben je toch te laat? Dan bel je aan de voordeur (aan de         
 Sint-amandsesteenweg aan en meld je je nadien aan het

secretariaat of de directie.
In de namiddag starten we om 13u.

Vanaf 3 opeenvolgende ziektedagen is een doktersattest
vereist.

bij minder dan 3 dagen volstaat een briefje van de ouders.
Dit krijg je bij de start van het schooljaar mee.

Deze briefjes kan je maximaal 4 keer per jaar gebruiken.


