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                 18 oktober 2022 

Beste ouders,  
 

We genieten van een heerlijk zacht weertje, waardoor het voorlopig allemaal nog 

meevalt met de dikke truien en alle noodzakelijke energiebesparingen! Hopelijk blijft het 

mooie weer nog wat duren tot aan onze herfstwandelingen! En ja, ook de herfstvakantie 

komt eraan! 

 

In deze Vogelvlucht gaat het over de herfstwandelingen, richten we ons tot de 

ouderraad, roepen we op om batterijen te verzamelen en kijken we al vooruit naar de 

donkere maanden die eraan komen… 
 

Groetjes,  

Het Vuurvogelteam 
 

 

 

Herfstwandeling 
 

Als afsluiting van deze eerste maanden gaan onze kinderen samen met hun juffen en 

meesters genieten van de prachtige herfstnatuur. 

 

Kleuters t.e.m. de 2de kleuterklas   donderdag 20/10  Itterdal 

Kleuters 3de kleuterklas en 1ste leerjaar  donderdag 27/10  Station As 

2de, 3de en 4de leerjaar    donderdag 27/10  Oudsberg 

5de en 6de leerjaar     donderdag 27/10  Pollismolen (fiets!) 

 

Denk aan: aangepaste kledij (laarzen) - een paar extra sokken - picknick en drank - een 

grote plastieken zak om op te zitten - veiligheidshesje – voor 5de en 6de leerjaar de fiets 

die helemaal in orde is en een fietsslot 

 

 

Een welgemeend woordje van dank 
Hierbij willen we onze ouderraad nog even in het herfstzonnetje zetten, 

want zij sponsoren het busvervoer voor de herfstwandeling. Hun andere 

verwezenlijkingen deze maanden: de mooie schoolkalender die vast al bij 

jullie hangt te pronken, de praktische organisatie van het fruitproject Oog 

voor Lekkers, een heerlijke verwennerij voor het personeel op de Dag van 

de Leerkracht. De school kan steeds beroep doen op hulp bij alle activiteiten, voor en 

achter de schermen.  Een dikke dankjewel hiervoor!!! 

 

 



 

 

Helm op Fluo Top 
We willen onze kinderen stimuleren om ook tijdens de 

donkere maanden te voet of met de fiets naar school te 

komen.  

We doen dan ook graag mee met deze actie waarbij de 

kinderen stickers kunnen sparen door hun fluohesje en/of 

fietshelm te dragen. Met hun volle stickerkaarten kunnen ze 

leuke beloningen verdienen voor zichzelf of voor de klas. 

Vorig schooljaar won het vierde leerjaar een uitstap naar de 

Zoo van Antwerpen!  

De actie start meteen na de herfstvakantie op 7 november 

en loopt tot en met 17 februari 2023. 

 

 

____________________________________________________________ 

 

Inzameling batterijen 
 

Ook in onze school kunnen jullie je gebruikte 

batterijen kwijt. Voor elke kilogram die we 

verzamelen, verdienen we een punt waarmee we 

kunnen sparen voor educatief materiaal. Geef dus 

gerust je oude batterijen mee naar school! Alvast 

bedankt! 

 

 

 

 

31 oktober t.e.m. 6 november 


