
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  13 oktober 2021 

De (pannen)koekenverkoop verloopt vlot! Daar zijn we héél blij mee. We merken dat het online 
inschrijven soepel gaat. Let wel! Wanneer u online uw bestelling doorgeeft, denk er dan aan om de 
betaling ook uit te voeren. Er zijn nog enkele onbetaalde bestellingen.  
Niet betaald = geen bestelling. 
Maandag 18 oktober is de laatste dag om uw bestelling door te geven!  
De koeken kunnen afgehaald worden op vrijdag 29 oktober vanaf 14 uur.  
Voorzie hiervoor alvast een draagtas! Bekijk zeker nog eens samen met uw kind(eren) het filmpje 
over de koekenverkoop, zowel kleuters als leerlingen lagere school vinden het gewoon COOL en 
leuk om hun vrienden te herkennen.

 

 
We sluiten net voor de vakantie af met een frietjesbak. Deze leuke middag is 
mede in organisatie van het oudercomité. 
We verwelkomen dan ook graag de schoolverlaters van vorig schooljaar tegen    
13 uur. Zo te horen kijken deze jongens en meisjes er enorm naar uit om nog even 
op ‘de duizendpoot’ te vertoeven. We kijken alvast uit naar hun komst!  
Ze zijn van harte welkom! 
 

 

In de week van 18 oktober is er opnieuw FRUITWEEK in organisatie van het oudercomité. 
De ouders uit het oudercomité bezorgen elk kind, elke dag, een gezond tussendoortje. 
Volgende week hoeft u geen stuk fruit mee te geven voor het tussendoortje van de voormiddag. 
 
Op het menu: 
 
Maandag: mandarijnen 

Dinsdag:  mango 

Woensdag:  druiven 

Donderdag: appel 

Vrijdag: kaki 

 



Op vrijdag 19 november 2021 organiseert het oudercomité de 3de ‘kwispootjes’ quiz in de turnzaal 
van de school. Iedereen welkom! 
 
Zoek nog 3 vrienden, verzin een leuke groepsnaam en meld je 
groepje aan bij oudercomite.duizendpluspoot@gmail.com 
Zo weet je meteen of je kan deelnemen.  
Inschrijven kan tot en met 7 november 2021. VOL=VOL!

Onder het motto: ‘samen schitteren(d) in fluo’ willen we 
iedereen in fluo naar school zien komen in de komende donkere 
maanden. Met iedereen bedoelen we zowel de fietsers als 
voetgangers, maar ook zij die de straat moeten oversteken om in of uit de auto te stappen. 
Alle peuters, eerste kleuters en nieuwe leerlingen ontvangen binnenkort een fluohesje van de 
Duizendpluspoot. (Sommigen ontvingen dit al.) 
De kinderen – die hun fluohesje kwijtraakten of ontgroeid zijn – kunnen en nieuwtje aanvragen 
via een bericht in de agenda of via een mail naar  
duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be met vermelding ‘fluohesje-naam-klas’. 
 
De veiligheid van onze kinderen ligt ons zeer nauw aan het hart, ook aan de schoolpoort! 
Gelieve de knuffelzone te gebruiken om uw kind(eren) snel af te zetten aan de school.  
De knuffelzone mag niet gebruikt worden als parkeerplaats! 

 
Met onze school zijn we dit jaar 
weer van de partij op de 
herfstmarkt van 
‘Lichtjes aan de Leie’. 
Noteer alvast 27 november 
2021 in uw agenda.  
Vanaf 18 uur kan u starten met 
de wandeling. Kaarten zijn te 
verkrijgen bij de plaatselijke 
handelaars in Sint-Eloois-Vijve.  
Na de wandeling kan u terecht 
voor een hapje en een drankje 
bij het kraampje van de 
Duizendpoot! 

mailto:oudercomite.duizendpluspoot@gmail.com
mailto:duizendpluspoot@ko-dewegwijzer.be

