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Beste jongens en meisjes, mama’s en papa’s,  

Het zit erop! De eerste schoolmaanden zijn voorbij en iedereen vond zijn plekje in een nieuwe klas. 

De eerste knutselwerkjes werden opgehangen, de huistaken werden gemaakt…  

Ondertussen zijn in de lagere school de rapporten uitgedeeld en onze juffen en meesters zijn toe aan 

een weekje ontspanning! Jullie ook, niet?  

Voor iedere vakantie kan u telkens een infobrief verwachten waarin we terugblikken of vooruitblikken 

op de activiteiten die op ’t Groentje gebeuren. We geven ook via deze brief een aantal ideetjes weer 

of enkele data om in je agenda te noteren!  

Nell is geboren! 

We beginnen allereerst met spetterend nieuws: Juf Sandy werd de mama van een 

prachtig klein meisje: Nell. Ze is niet alleen een mooie meid, ze is ook nog 

een keer een flinke, blije baby! We wensen juf Sandy alvast veel geluk samen met 

Nell!  

 

Vilvoorde tegen armoede 

Enkele weken geleden werd onze school uitgedaagd door 

Katrien Vaes, schepen van openbare werken, om een 

gigantisch spinnenweb te bouwen. Dit alles kaderde in de 

actie ‘Vilvoorde tegen armoede’ waarbij armoede 

dicht bij huis in de kijker staat. Het schepencollege kreeg 5 

opdrachten die moesten behaald worden. Onze klassen 

bouwden mee aan een spinnenweb en de kinderen hingen 

er tekeningen in rond armoede.  

Op de slotshow bleek dat we met glans geslaagd waren in 

de opdracht: we vormden met z’n allen een vuist tegen armoede! Proficiat aan 

onze leerlingen en aan alle schepenen!   

Afval op school 

Onze school maakte met INCOVO, de lokale afvalmaatschappij, nieuwe 

afspraken rond afval  op school.  

We zijn ervan overtuigd dat jullie met z’n allen een steentje kunnen 

bijdragen!  

Enkele ideetjes: een drinkbus die je dagelijks kan vullen, koekjes in een 

koekendoos, een brooddoos, gesneden fruit in een fruitpotje, …  

Jullie kennen vast nog veel andere dingen die we kunnen doen om afval 

te voorkomen!   



Spaghettifestijn 

Het schoolteam wil iedereen bedanken die onze school 

kwam steunen door een lekkere spaghetti te eten tijdens 

ons Spaghettifestijn!  

Onze juffen en meesters hebben hard gewerkt, maar het 

resultaat mag er dan ook wezen: we hadden zelden zo’n 

grote opkomst van eters!  

Met de opbrengst kunnen we op onze school weer fijne, 

nieuwe dingen aanbieden aan al onze kinderen!  

We hopen jullie met z’n allen snel terug te zien op een 

volgende schoolactiviteit!  

Afhalen en brengen 

Heeft U ook al gemerkt dat we met veel ouders aan de poort staan? Bent U steeds tijdig op school? 

Blijft U al een keer een babbeltje doen met een andere ouder?  

De juffen en de meesters maken zich zorgen over de kinderen die steeds later op school arriveren. 

We begrijpen met z’n allen dat het verkeer in Vilvoorde druk is en dat het een hele organisatie is om 

tijdig op school te zijn  

We willen graag nog een keertje alle afspraken op een rijtje zetten:  

- De school start om 8u25: alle leerlingen zijn dan op school en de poort gaat op slot.  

- Leerlingen die later binnenkomen gaan eerst bij de directie langs. Bij veelvuldig te laat komen 

brengt de school het CLB op de hoogte.  

- Ouders die de kleuters brengen gaan zo snel mogelijk terug van de speelplaats. Leerkrachten 

en toezichters kunnen slechts hun taak goed doen als er geen volwassenen het zicht 

blokkeren om alle kinderen goed te zien. Babbeltjes doen de mama’s en de papa’s dus aan 

de andere kant van de poort.  

- Kinderen dienen ook afgezet te worden aan de school: we merken dat er veel kleintjes de weg 

naar school alleen afleggen en dit is een gevaarlijke situatie.  

- De kiss-and-ride-zone aan de school mag u gebruiken om even stil te staan en onmiddellijk 

door te rijden.  

We rekenen erop dat jullie allemaal mee willen werken aan een veilige schoolomgeving.   

Enkele dagen om te onthouden: 

Woensdag 11/11: geen school 

Woensdag 25/11: Korfbalinstuif voor de 2de graad 

Zaterdag 28/11: Ski-party in het CC Bolwerk 

Woensdag 9/12: Pedagogische studiedag 

Vrijdag, 18 december: Kersthappening 

We wensen iedereen een fantastische herfstvakantie!  


