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Dag van de leerkracht : bedankt!
Bedankt voor de vele attenties, die we vandaag mochten ontvangen. Een speciale
dank aan het oudercomité voor de lekkere versnapering en het overnemen van het
middagtoezicht, zodat we alle leerkrachten konden verwennen met een lekkere
daglunch.
Kaster kermis : terugblik
We kijken tevreden terug naar een zonnige, gezellige Kaster kermis. Afsluiten met de
geutelingbak in onze dorpsoven was een mooi initiatief van het oudercomité en vooral
van het team Dirk.
Schoolreis kleuters/jongste lager
Het weer viel niet direct mee, maar de grote dubbeldekbus en vooral het mooie
dierenpark maakten alles goed. Het werd een vermoeiende, maar toffe dag.
Vrije dag op ma 8 okt
Maandag is het voor iedereen een vrije dag en dus geen school!
Weekopdrachten
Deze week kwamen onze Axendieren pauw en wasbeer op bezoek. Volgende week
zetten we volop in op lezen. Telkens als we thuis een boek lezen (voor de kleuters
kan dit voorlezen zijn) kan je dit invullen op de leeskaart. Een volle kaart kan in de
ton. 2 keer per jaar trekken we uit de ton per klas een winnaar van een boek. Lezen
maar!
Opvang
Voortaan hoef je niet meer aan te bellen aan de voordeur als je je kind komt
brengen/ophalen in de opvang. Je kan de deur gewoon openduwen. Er is voortaan
ook een telefoon in de opvang zelf, zodat je de opvang steeds kunt bereiken. Het
nummer is dat van de school (zelf 056/688 544).
Lerarenopleiding op bezoek
Vanaf volgende week komen er regelmatig studenten uit de lerarenopleiding
participeren in de verschillende klassen (telkens op dinsdag). We hopen dat deze
studenten ook voor onze school een meerwaarde kunnen betekenen.

EHBO-opleiding voor meester Wouter: di 9 okt
Het blijft belangrijk om op school voldoende gekwalificeerde EHBO-ers te hebben. Dit
jaar komt meester Wouter aan de beurt. In de NM komt er ook vervannging.
CLB-onderzoek op school voor 1ste leerjaar : di 9 okt en 16 okt
Op di 9 okt (VM) vindt er een voorbereidend onderzoek plaats van het CLB in het
eerste leerjaar. Op 16 okt is er een medisch onderzoek met de arts gepland. Beide
onderzoeken gaan door op de school.

Midden lager naar Bassegembos : woe 10 okt
Het midden lager trekt woe te voet naar Bassegem bos. Een (gratis) gids van
Natuurpunt zal hen inwijden in de geheimen van het bos. Bedankt voor het aanbod,
Natuurpunt!
L 5/6 naar de bib : vrij 12 okt
Op vrij 12 okt trekt het 5de en 6de met de lijnbus naar de bib.
Afbraak podium
In het (voor ons) verlengde weekend zal het podium afgebroken worden in school.
Op deze manier verliezen we enerzijds het podium, maar krijgen we terug ruimte voor
een clublokaal voor onze oudsten, nu we hun vorig clublokaal aan het ombouwen zijn
tot polyvalente ruimte.
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