
Een aantal veranderingen in de wetgeving zorgt voor een wijziging omtrent 

afwezigheidsbriefjes.  Gelieve dit stukje op pagina 35 van de afsprakennota 

zeker te lezen en stipt op te volgen.  Alvast bedankt !

Nieuwsbrief
SBS de Octopustentakelstentakels

schooljaar 2016-2017
september

volg ons op
www.sbsdeoctopus.be

Deze ‘Tentakels’ vormt vanaf dit jaar de nieuwsbrief die we na elke langere 

vakantie als overzicht van de planning willen meegeven.  In een korte inleiding 

brengen we telkens een aantal zaken onder de aandacht en op de keerzijde 

geven we een opsomming van wat in school en in de klassen zal gebeuren.  

Naast deze papieren versie vind je Tentakels ook terug op de website van de 

school.

2016-2017 is uit zijn startblokken geschoten.  Graag jullie aandacht voor deze zaken bij de opstart.

Enkele leerkrachten zijn niet gestart op 1 september. Volgende mensen zorgen voor de vervanging :

  - 1ste kleuter a : Juf Jozefien Priem vervangt Juf Lien Vandecappelle

  - 2de/3de kleuter : Juf Charlotte Vandervelden vervangt Juf Barbara Soenen

Bekijk zeker ook de website van de school om te weten welke taak of welke opdracht  de vertrouwde 

leerkrachten dit jaar zullen opnemen.

Door de werkzaamheden moeten we een aantal ingrepen doen in de schoolorganisatie.

De toegang tot de school  via de grote poort in de Leeuwerikstraat is tijdelijk afgesloten.  Alle 

fietsers gebruiken enkel de poort via de Nachtegaalstraat.  Voor bezoekers of leerlingen die te 

voet naar school komen kan de poort in de Leeuwerikstraat tussen huisnummer 16 en 18 gebruikt 

worden.  Ook na het einde van de schooltijd zullen de kinderen via deze poorten de school verlaten.  

De toegang langs het kleutergebouw blijft.

Zoals voor de vakantie reeds meegedeeld, zullen er na de herfstvakantie geen warme maaltijden 

voorzien worden op school.  De refter en de oude turnzaal worden dan verbouwd.  Gedurende de 

tijd van de verbouwingswerken kunnen de kinderen wel soep krijgen om bij hun boterhammetjes te 

drinken.  Het einde van de werken wordt voorzien rond de paasvakantie.



donderdag 1 september 2016 
 eerste schooldag

maandag 5 september 2016 
 infoavond   3e kleuter 
    1e leerjaar 
    6e leerjaar

woensdag 14 september 2016 
 infoavond   1e kleuter 
    2e leerjaar 
    4e leerjaar

vrijdag 16 september 2016 
 strapdag (alle leerlingen) 
 Kom je ook te voet of met de fiets naar school?

dinsdag 22 september 2016 
 infoavond   2e kleuter + 2e/3e kleuter 
    3e leerjaar 
    5e leerjaar

maandag 26 september 2016 
 theaterbezoek De Spil (3e leerjaar) 
 het meisje van de touwslagerij

maandag 3 oktober 2016 
 vrije dag

vrijdag 7 oktober 2016 
 fietsexamen (6e leerjaar)

maandag 10 oktober 2016 
 geen school: pedagogische studiedag

maandag 24 & dinsdag 25 oktober 2016 
 grootouderfeest kleuter

dinsdag 25 oktober 2016 
 theaterbezoek De Spil (1e leerjaar) 
 Streep

woensdag 26 oktober 2016 
 start-info peuters (9u. - 10u.)

vrijdag 28 oktober 2016 
 rapport 
 WO I leeruitstap (6e leerjaar)

maandag 31 oktober t.e.m. zondag 6 november 2016 
 herfstvakantie

KALENDER
september - oktober


