
 

Nieuwsbrief 

  

 

 

 

 LEUK NIEUWS 

 

 

Bedankt aan alle ouders die massaal kleren 

hebben binnengebracht tijdens de week tegen 

Armoede.  

De kleren en spullen krijgen dankzij jullie een 

tweede leven!  

 

We verwelkomen onze nieuwe peutertjes! 

 

Juf Karen haar klas wordt vanaf nu vergezeld door Caspar , Yulin en Petra.  

Juf Chandra haar klas heeft er ook twee sloebertjes bij, namelijk Sacha en 

Mustafa.  

Juf Nancy mocht Michael , Kawthar en Lou in haar klas ontvangen. 

 

 

Belangrijk weetjes 

 

 De klas van juf Ruth zal er vanaf nu iedere woensdag 

een vriendje bij hebben.  

James , de golden retriever zal hen vanaf nu 

vergezellen! 

 

 Onderaan deze infobrief geven we alvast de planning van november 

2019. 

 

 De ouderraad komt binnenkort terug samen. Wil je er graag bij zijn? Kom 

dan op donderdag 14 november zeker langs! We beginnen om 19u30. 

 



 

 

 BELANGRIJKE DATA … 

 11/11: Wapenstilstand (geen school) 

 22/11: pedagogische studiedag in STIBO De Kereltjes (geen avondopvang 

voor kleuters) 

 4/12: pedagogische studiedag op school (opvang via STIBO De Kereltjes) 

 19/12: oudercontacten voor middenbouw en bovenbouw 

 20/12: Kerstontbijt + vrij podium 

 23/12 – 3/01: Kerstvakantie (geen school) 

 13/01: oudercontacten voor onderbouw 

 25/01: Kleurdoos QUIZ 

 27/01: oudercontacten kleuterbouw 

 5/02: pedagogische studiedag op school (opvang via STIBO De Kereltjes) 

 19/02: ouderdag 

 24/02 – 28/02: Krokusvakantie (geen school) 

 6/04 – 17/04: Paasvakantie (geen school) 

 1/05: Feest van de arbeid (geen school) 

 21/05 – 22/05: Hemelvaart (geen school) 

 1/06 – 2/06: Pinksteren (geen school) 

 6/06: schoolfeest 

 8/06: oudercontacten voor kleuterbouw 

 10/06: pedagogische studiedag op school (opvang via STIBO De Kereltjes) 

 15/06: oudercontacten voor kleuterbouw 

 22/06: oudercontacten voor de lagere school 

 25/06: proclamatie voor K3 en schoolverlaters om 15u 

 30/06: laatste schooldag + opvang tot 18u 

 

 WOENSDAG – KOFFIE/THEE-DAG! 

Elke woensdag tussen 8 en 9 uur schenken mama’s en papa’s van de ouderraad 

koffie en thee in de hal van de kleuters, de koffiehoek. Iedereen is welkom! Een 

ontspannend momentje na de ochtenddrukte of voor de start van de werkdag… 

 

Heb je vragen of suggesties, opmerkingen? Laat zeker iets weten! 

 

Onderwijsstraat 10 

9050 Gent 

 

09 231 22 78 

 

kleurdoos@stad.gent 

 

https://scholen.stad.gent/basis/jenaplanschooldekleurdoos 

 

https://www.facebook.com/Kleurdoos/ 

 

 

  

tel:092312278
mailto:kleurdoos@stad.gent
https://scholen.stad.gent/basis/jenaplanschooldekleurdoos
https://www.facebook.com/Kleurdoos/


 

 KALENDER NOVEMBER 

 

Veranderingen/mededelingen gedurende de maand november worden steeds 

geplaatst op de website van de school. 

Bekijk zeker ook de foto’s van activiteiten via de website 

https://www.flickr.com/photos/kleurdoos/  

  

  

MA 4  

DI 5 

 

WO 6 onderbouw: zwemmen         

DO 7 

 

VR 8  

ZA 9   

ZO 10 

 

MA 11 Wapenstilstand – geen school 

DI 12  

WO 13 onderbouw: zwemmen         

DO 14 

middenbouw + bovenbouw: zwemmen      

Ouderraad          

VR 15 Kleurdoosplanner 

ZA 16   

ZO 17   

MA 18           

DI 19 

 

https://www.flickr.com/photos/kleurdoos/


 

WO 20 onderbouw: zwemmen          

DO 21 

 

  

    

VR 22 

pedagogische studiedag in STIBO De Kereltjes (geen avondopvang voor 

kleuters) 

ZA 23   

ZO 24   

MA 25 
 
 

DI 26 

 

WO 27 onderbouw: zwemmen          

DO 28 middenbouw + bovenbouw: zwemmen      

VR 29 Kleurdoosmoment 

ZA 30   

 


