
 
 
 
 
 

Nieuwsbrief  9 september 2022 

 
- Infoavond: de ouders van de kleuters (1K tot en met 3K) worden op dinsdag 13 september om 19 uur in de klas van 
hun kind verwacht.  
- De schoolpoort gaat open om 8 uur. Alle kinderen die voor 8 uur aan de schoolpoort staan, worden doorgestuurd 
naar de opvang. Gelieve hier rekening mee te houden. Dit staat in teken van hun eigen veiligheid. 
 

Vrijdag 16 september is het STRAPDAG! 
Kom op deze dag samen met je kind te voet of met de fiets naar school en ontdek de 
leuke aspecten ervan.  
 
Tijdens de laatste week van september is het eerst leerjaar op sportweek te Wielsbeke. 
 
Op dinsdag 27 september gaan P en 1K gaan in de voormiddag naar de boomgaard! 
 
Op maandag 3 oktober is er een vrije dag voor de kinderen en leerkrachten. 
 
Op vrijdag 7 oktober gaan we op wandeldag met alle kinderen (behalve P en 1K) 
 
Na schooltijd kan er op maandag en dinsdag opnieuw gedanst worden.  
Raadpleeg zeker de website van Dansschool Nele en Let’s dance! Er is voor elk wat wils! 
 

De (pannen)koekenverkoop gaat eind deze maand van start!  
Op vrijdag 23 september krijgt u een bestelbrief mee. Er kan ook weer online besteld worden. Dat verliep 
vorig jaar zeer vlot.  
Maandag 17 oktober wordt de laatste dag om uw bestelling door te geven!  
De koeken kunnen afgehaald worden op vrijdag 28 oktober vanaf 14 uur.  
De opbrengst van de koekjesverkoop gaat naar het vernieuwen van ramen en deur in het oude kleuterblok en 
een nieuw sanitair blok. 
 

In de week van 4 oktober is er opnieuw FRUITWEEK in organisatie van het oudercomité. 
De ouders uit het oudercomité bezorgen elk kind, elke dag, een gezond tussendoortje. 
Die week hoeft u geen stuk fruit mee te geven voor het tussendoortje van de voormiddag. 
 
Op het menu: 
 
Dinsdag:  mango 

Woensdag:  peer 

Donderdag: appel 

Vrijdag:            clementine 

 
 



 

 
MOEV blijft instaan voor de naschoolse schoolsport. 

De eerst komende activiteiten waaraan de school deelneemt: 

- de scholenveldloop (voor alle lln. lager) op 21/09 
- mini-voetbaltoernooi (lln.L5+L6) op 12/10 
- waterpolo (lln. L5+L6) op 26/10 
- slag om de treffer (voor alle lln. lager) op 23/11  
 

WEES ERBIJ! 

Zo word je een echte sportieve duizendpoter! 
 

Op woensdag 28 september 2022 is het de dag van de sportclub. Op deze dag komen alle leerlingen van de 
Duizendpluspoot in de kledij van hun favoriete sport(club) naar school.  

 
Op vrijdag 18 november 2022 organiseert het oudercomité de 4de ‘kwispootjes’ quiz in de turnzaal van de 
school. Iedereen welkom! Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
De opbrengst van de quiz gaat o.a. naar de aankoop van fluohesjes en naar het spaarpotje voor een nieuw 
speeltoestel op de grote speelplaats. 
 
Meer info volgt voor inschrijving. 

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. 
Deze worden ons aangeboden door het oudercomité! 
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 
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