
 

          

                                       

Deze week is er een filmploeg aan de slag in onze wijk en ook onze 
school wordt gebruikt als décor. 

 
 “All of us”. Wordt een bioscoopfilm die vertelt over lotgenoten van een 
zelfhulpgroep voor terminale patiënten die geleid wordt door een 
therapeute die daar geen enkele ervaring mee heeft. De regie is in 
handen van Willem Wallyn en loopt in samenwerking met het Vlaams 
Audiovisueel Fonds, VTM, Telenet en Screen Brussels. In de 
voornaamste rollen zullen Maaike Neuville, Barbara Sarafian, Jan 
Hammenecker, Joke Devynck, Bruno Van den Broecke en Ella Leyers 
te herkennen zijn.  

 
 
We bezochten de nieuwe school want…. we mogen nieuwe meubels 
kiezen, spannend! 
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Ø   Annelies is ziek t.e.m. vrijdag. Na de vakantie is ze  
  weer terug! 

 

Ø Kiano verandert van school. We gaan hem missen. 
Veel succes Kiano! 
 

 
 
 

Ø Er is luizenalarm op onze school. 
 

Aanpak op het eiland: 
Na elke vakantie of wanneer we 
luizen opmerken in de klas 
controleren we alle kinderen. 
 
Indien we luizen of levende neten 
vinden geven we met de ouders een brief mee zodat 
ze op de hoogte zijn. We brengen ouders ook 
telefonisch op de hoogte indien we vinden dat dit nodig 
is. 
De volgende dag kijken we na of de kinderen 
behandeld zijn. 
Indien dit niet het geval is geven we een tweede brief 
mee. Indien we opmerken dat er niet behandeld wordt 
gaan we hierover met het CLB in overleg.
 
 
 

Praktische info 
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Hier zijn enkele foto’s van onze eerste ateliers van dit jaar. 
Er zullen er ook op de website geplaatst worden! 

Er werden koekjes gebakken, vogelvoer gemaakt, 
kunstwerken beschouwd en geschilderd, druktechnieken 
uitgevoerd, de wijkindrukken neergetekend in een zine en 
bloembollen geplant in de moestuinbakken. 

Wie zin heeft om de volgende keer mee te helpen of te 
begeleiden mag steeds iets laten weten! 

Ateliers 
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Wist je dat er op onze school ook een oudergroep actief is? 

We komen om de 2 maand samen en bespreken vragen, 
bekommernissen, suggesties van de ouders met de school (brugfiguur, 
directie, beleidsondersteuning) en bekijken samen wat er bijvoorbeeld 
met het schoolbudget wordt aangevangen. 

Zo zal de papa van Dante op zoek gaan naar een piano voor het 
nieuwe schoolgebouw, werd het idee geboren van een schoolkoor dat 
vorig jaar in werking trad (samen met de mama van Ada en papa van 
Dante) en werd vorig jaar onze eerste editie van het winterfeest 
georganiseerd. 

Wil je ook graag meer actief betrokken zijn bij deze oudergroep, spreek 
gerust Mieke of Too aan en bezorg ons je emailadres (we zullen 
hiervoor een lijst uithangen aan het prikbord aan de ingang na de 
herfstvakantie)!  De data voor de volgende oudergroep zijn (telkens 
op woensdagavond, om 20u): 5/12, 6/2, 3/4, 5/6 

We proberen ook verslag uit te brengen via de Eilandpost en het 
koffiemoment. 

In februari zal trouwens de tweede editie plaatsvinden van ons 
winterfeest, opnieuw in het Kokerspark.  Wil je hier actief aan 
meewerken, geef gerust een seintje aan Mieke, Nele (mama van 
Aarón & Noah) of Sara (mama Ada). 

Hopelijk tot op de oudergroep! 

Ruben en Sara (ouders van Ada) 

Charlotte (mama van Maya) 

Thomas (papa van Dante) 

Nele (mama van Aarón & Noah) 

Maarten (papa van Fran) 

Ellen (mama van Axelle) 

Marjorie (mama van Merlijn) 

Sven (papa van Hasse) 

 

 

 

Oudergroep 
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Het is herfstvakantie.  
We wensen iedereen een fijne vakantie toe vol mooie 
herfstkleuren en warm samenzijn! 

Herfstvakantie -uitstapjes: 
zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november 
 
The Beast staat op het Sint-Pietersplein 
De attractie is open van maandag tot vrijdag van 12 tot en met 18 uur 
en in het weekend van 11 tot en met 18 uur. Een toegangsticket kost 4 
euro per persoon of 12 euro voor een familieticket (4 personen). 

 

 
Zondag 28 oktober  

Big bang festival in de Bijloke: 
Het BIG BANG Festival is een feestelijke ode aan avontuurlijke muziek 
en klankkunst voor kinderen. 
Het festival bestaat uit verschillende voorstellingen die meerdere keren 
spelen. Sommige zijn gratis, voor sommige heb je een ticket nodig. 
Meer info: 
https://www.bijloke.be/programma/416/Avontuurlijk_kindermuziekfestiv
al/BIG_BANG_Festival/ 

 

 

Volgende week 


