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● Bouw kleuterschool  
De werken op de kleuterschool beginnen goed op te schieten. Alle ramen en deuren 
zitten op zijn plaats, het dak is bijna geïsoleerd en waterdicht. Dat wil zeggen dat er 
binnenkort verder kan gewerkt worden aan de binnenkant. Op dinsdag 28 september en 
donderdag 30 september zullen er chapewerken plaatsvinden. Deze werken kunnen 
hinder veroorzaken.  
Op donderdag 30 september zullen de schuine parkeerplaatsen voor het schoolgebouw 
niet gebruikt kunnen worden. Probeer die dag de wagen op de Liersesteenweg te 
parkeren of op een alternatieve manier naar school te komen.  

● Werken Clemenceaustraat 
Vanaf 27 september tot ten laatste 15 oktober zullen er werken uitgevoerd worden aan de 
Clemenceaustraat. Dit vanaf de Albertstraat tot aan de Ekelenhoek. Er zal via die weg dus 
niet met wagens naar huis gereden kunnen worden.  
https://www.sintkatelijnewaver.be/clem-27-09  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

● Scholenveldloop 
De scholenveldloop werd opnieuw geannuleerd. Meester Raf en de leerkrachten zullen 
een scholenveldloop houden op vrijdag 24 september. Op die manier gaan alle kinderen 
toch kunnen deelnemen aan het sportieve gebeuren.  

● Strapdag 
Vrijdag was het einde van de mobiliteitsweek. Dit werd extra in de kijker gezet met de 
strapdag. Kinderen kwamen al trappend of stappend naar school. Zeppos kwam deze 
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namiddag dag zeggen op de speelplaats en de kinderen feliciteren.  
Op het eind van het schooljaar organiseert de werkgroep verkeer opnieuw een strapdag. 
Op die dag worden de kinderen, leerkrachten en ouders in de bloemetjes gezet en is er 
een groot feest op school.  

● Mailverkeer 
We merken dat heel wat mails van ouders en leerkrachten in de spam terecht komen. De 
leerkrachten zullen regelmatig de spam controleren zodat alle mails zeker gelezen 
worden. Indien jullie een reactie verwachten en deze blijft maar op zich wachten, 
controleer zeker ook jullie eigen spam.  

● Familienieuws  
Op het einde van het schooljaar, tijdens de vakantie of bij begin van het schooljaar werden 
er enkele broertjes of zusjes geboren. Jonas (K5B) en Elin (3A) kregen er een zusjes Ayliz 
bij. Yoan (K5B) werd grote broer van Madilea. Viktor (K3B) kreeg er een broertje Emiel bij. 
Rae (K3A) werd grote zus. Haar zusje kreeg de naam Lola.  
Wij wensen alle families veel succes.  

● Folder ouderraad  
In bijlage kunnen jullie een folder terugvinden in verband met de ouderraad. Bij interesse 
kan je zeker een keer aansluiten bij de eerste vergadering op maandag 27 september.  
 
Belangrijke data  

 
22 september   Pedagogische studiedag – kinderen hebben vrije dag  
 
27 september   Ouderraad  
26 september   Vormsel  
5 oktober   Schoolfotograaf  
6 oktober   Vrije dag voor iedereen  
8 oktober   G-sportdag 6de leerjaar  
9 oktober   1ste communie  
1 november – 5 november Start herfstvakantie  


