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Beste ouders en sympathisanten,

Het lijkt alsof we nog maar pas begonnen zijn, maar toch zijn al 2 maanden 

voorbij.  De razende vaart waarmee een schooljaar voorbij schiet, is meer 

dan een sneltreinvaart.  Om de planning van het schooljaar bij te houden, 

hebben we ons schoolkrantje omgevormd tot een nieuwsbrief. Vandaag ontvang 

je deze Tentakels voor de maanden november en december.  Hang hem thuis uit 

aan het prikbord en volg op deze manier het schoolleven tot de kerstvakantie.  

 

Straks is het zover.  Na de herfstvakantie kunnen we onze intrek nemen in de nieuwe vleugel van onze 

school.  De 4 klassen en de nieuwe turnzaal zullen afgewerkt zijn en in de loop van de vakantie gaan de 

leerkrachten het nieuwe klaslokaal 

inrichten.  Hier en daar zal wel nog 

wat afwerking moeten gebeuren, 

maar de 3 eerste leerjaren en 4C 

zullen klaar zijn om er te starten.

De nieuwe sportzaal zal wel nog 

niet volledig als turnzaal kunnen 

gebruikt worden omdat de 

volgende fase van de werken 

onmiddellijk start.  De oude turnzaal en oude refter worden dan omgetoverd tot één grote eetzaal.  

Ondertussen zullen de kinderen in de nieuwe sportzaal turnen EN eten over de middag. 

Zoals eerder gemeld zullen de 

kinderen tijdens die periode van 

verbouwing, van de herfstvakantie 

tot de paasvakantie, geen warme 

maaltijd kunnen eten op school.  

Kinderen die op school blijven over 

de middag moeten dan allemaal 

hun boterhammen meebrengen.  

Iedereen zal wel soep kunnen 

krijgen.



vrijdag 11 november 2016 
 wapenstilstand

maandag 14 november 2016 
 3A Arhus    

dinsdag 15 november 2016 
 1ABC containerpark Hooglede    

donderdag 17 november 2016 
 6AB Ontdek je talent! 
 4ABC De spil: De heksen van  

Hans en Grietje 

maandag 21 november 2016 
 6AB Letterfeest / boekenbeurs

3B Arhus   

KALENDER november - december

dinsdag 22 november 2016
6AB Inleefaterlier: Achter de 
muur

maandag 28 november 2016 
 5ABC American Games

vrijdag 2 december 2016 
 Sinterklaas

maandag 5 december 2016 
 4ABC busrit doorheen Roeselare

3A medische consulten

vrijdag 23 december 2016
kerstvakantie

Tot slot wil ik graag nog melden dat onze vierde leerjaren meedoen aan een heel sportief project: 

“A mile a day”.  Dagelijks proberen zij tijdens de lestijden door een 10-tal minuutjes tijd te maken om 

met de kinderen een ‘mijl’ te lopen. Met een frisse neus kunnen de kinderen dan het volgende lesuur 

aanvatten. Hopelijk zijn de weergoden hen de komende winter goed gezind en moeten ze deze afstand 

niet in het klaslokaal lopen.

volg ons op
www.sbsdeoctopus.be

Na de vakantie start ook de meer donkere periode van het jaar.  Vaak zal het nog donker zijn als de kinderen 

naar school komen en bij slecht weer zal het duister niet veraf zijn.  Daarom vragen wij dat kinderen 

zorgen dat ze zichtbaar zijn in het verkeer!  Een goede fietsverlichting, fluo-jasjes en reflecterende 

accenten zijn meer dan nodig.  Ook onze oudervereniging Vleugels wil hierbij helpen.  Ze zullen weer klaar 

staan om kinderen die hun fluo-jasje dragen te belonen. 

Fijne vakantie!


