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November, maand van grijze luchten en najaarsstormen, zo leeft het toch in de herinnering 

van velen.  De begraafplaatsen daarentegen zijn heel kleurig, Allerheiligen en Allerzielen zijn 

de dagen die meteen doen denken aan rijk versierde graven.  Onze 

overledenen zijn dagelijks in onze gedachten, maar het is goed dat er 

speciale momenten zijn voor extra aandacht voor diegenen die we 

moeten missen.  Willen we samen deze gewoonte in ere houden met 

onze kinderen ? 

Het halloweenetentje op 21 oktober was een voltreffer.  Een volle zaal en volle buiken, wat 

wenst een mens nog meer ? Dank aan alle aanwezigen en zeker ook aan de vrijwilligers van 

het oudercomité met Barbara aan het roer. 

Over de inzamelactie van GSM-toestellen vorig jaar, kreeg u nog geen verdere 

info.  Die actie zorgde voor 2 perfect opgefriste tablets.  Die toestellen kunnen 

gebruikt worden als uitbreiding van de activboards in de klas.  Een mooi resultaat. 

De oproep voor oude strips op school, leverde heel wat nieuw materiaal op.  Enkele ouders 

doken in hun boekenkast en namen wellicht met pijn in het hart afscheid van hun 

stripverhalen.  Met stripverhalen heb je toch altijd wel een speciale band, maar weet dat je 

nogal wat kinderen plezier zult bezorgen.  Trouwens, oude strips blijven welkom. 

Hou volgende data alvast vrij : op donderdag 24 en vrijdag 25 november nodigen de kleuters 

jullie uit op hun kleuterfeest.  Meer info volgt nog. 

Op vraag van kinderen, ouders en leerkrachten willen we nadenken over onze speelplaatsen.  

Het kost veel tijd en geld om een school in goede staat te houden, maar speelplaatsen zijn 

minstens even belangrijk.  Op speelplaatsen ontstaan sociale contacten en zijn dus wel 

belangrijk.  Onze speelplaatsen zijn ruim, maar kaal en toch bieden ze veel mogelijkheden.  

Samen met de leerkrachten, kinderen en het oudercomité willen we ze "pimpen".  We zien 

het groots, maar dat zal uiteraard geleidelijk gaan, we moeten 

beslissen wat eerst moet en wat nog wat kan wachten.  Graag 

zouden we dit samen doen met de ouders en zoveel mogelijk 

financieren met acties van het oudercomité en subsidies.  In 

het Kinderforum zal worden voorgesteld om ook de winst van 

de pannenkoekenactie hieraan te besteden.  Aan de kinderen 

zullen we ook hun wensen vragen. 



Belangrijk : na schooltijd wordt onze opvang te krap, daarom zullen we vanaf november de 

opvang om 16 uur in de gymzaal organiseren.  Na de eerste drukte verhuizen de kinderen 

dan om 16.30 uur terug naar het lokaal van de opvang.  Dus : tot 16.30 uur kindjes ophalen 

in de zaal.  's Morgens verandert er niets.   

 

 

 

 

 

 

Bij het begin van een koudere periode komen de mutsen en jaskappen 

tevoorschijn, en helaas is de kans op een besmetting met luizen dan ook veel 

groter.  Graag extra waakzaamheid tijdens de vakantie, preventief optreden door 

lange haren in een staartje te dragen en na schooltijd dagelijks te controleren.  Alleen samen 

kunnen we deze vervelende beestjes verdrijven.  Kinderen thuis houden bij een 

besmetting is geen wettige reden voor afwezigheid, een luizenbesmetting is 

geen ziekte. 

 

Prettige vakantie, 

De Don Boscoschool 

 


