
 
 
 
 

VRIJDAGPOST: week 12 oktober 

 
WEEKPLANNING: 
 

Maandag 12/10 Week van het bos 
 
Kleuterthema’s: 
P-K1A: takken & stokken 
P-K1B: takken & stokken 
K2-3A: week van het bos 
K2-3B: week van het bos 
 
K2-3A en K2-3B: Op stap naar de Gavers: de paddenstoel. (VM) 
L3-L4-L5 : Sportklassen in Lange Munte Kortrijk 
 
L1/2: zwemmen 
 

Dinsdag 13/10  

Woensdag 14/10 L3-L4-L5 : Sportklassen in Lange Munte Kortrijk 

Donderdag 15/10 VM: L6 naar Lego Mindstorms 
L3-L4-L5 : Sportklassen in Lange Munte Kortrijk 

Vrijdag 16/10 L1+2: turnen 
L3-L4-L5 : Sportklassen in Lange Munte Kortrijk  

 
WAT HOORT NOG BIJ DE POST: 
 

● P - K1A en P- K1B: themabriefje op website (www.vbsrol.be) 
● K2-3A en K2-3B: themabriefje op de website (www.vbsrol.be) 
● Brief Klusvoormiddag 24/10 (praktisch) 

 
KORTE BERICHTEN: 

 

http://www.vbsrol.be/
http://www.vbsrol.be/


 
 
 
 

VRIJDAGPOST: week 12 oktober 

 
● Bedankt aan de ouderraad voor de fijne attenties op de dag van de leerkracht!!! 
● We herinneren ons het plotse overlijden van Isabelle Vanooteghem, zaterdag 10 oktober 2019 

precies één jaar geleden. Zij is nog steeds in onze gedachten en herdenken haar samen met alle 
andere lieve mensen om ons heen die gedurende vorig schooljaar zijn overleden. 

● Sinds dinsdag 6/10/2020 kunnen de kinderen uit de vijfde klas aan een nieuwe bank zitten. Dit 
betekent dat er een tiental oude bankjes verwijderd moeten worden. We geven graag de kans aan 
de ouders om een tafel en bijbehorende stoel te kopen tegen 25 euro/stuk. De opbrengst van die 
verkoop gaat naar de speelplaatsverfraaiing. 

 
● BELANGRIJK BERICHT AAN ALLE OUDERS VAN DE PEUTERS EN KLEUTERS: 

Gelieve zo snel mogelijk in te loggen via teams. 
Voor de herfstvakantie houden we onze oudercontacten, maar aangezien de verstrenging van de 
corona-maatregelen zal dit via teams moeten gebeuren.  
Alvast bedankt.  
 

● L1/L2: Denk aan gemakkelijke kledij en schoenen op maandag 12/10 in functie van het zwemmen. 
Danku! 

● Ouders die enkele materialen voor de klusvoormiddag en de spelotheek meehebben kunnen deze 
maandag plaatsen in de spelotheek. (Spelotheek te bereiken via de zijpoort langs het smalle 
voetpad.) 

 
 
 


