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Beste ouders 

De Allerheiligenvakantie staat voor de deur. Tijd om de batterijen op te laden tijdens de 
komende vakantie. Vooraleer we de vakantie ingaan geven we u graag nog volgende info mee:  

1. Nieuws over onze speelplaats 
 
Het is zover… Sinds begin dit schooljaar spelen onze kinderen op onze nieuwe groene 
speelplaats. Deze herfstvakantie werken we nog de laatste speeltuigen af. We werken 
met een vlaggensysteem: groen, oranje en rood waardoor er bij verschillende 
weersomstandigheden geschakeld kan worden. Het is fijn als jullie bij de keuze van 
kledij rekening houden met de weersomstandigheden. Ravotten in de tuin betekent 
ook dat het mogelijk is dat kinderen weleens met vuile kleren kunnen thuis komen.  

 
2. Belangrijke data voor de komende weken 

 
- Vrijdag 18 november: Oudercontact  

Ouders die reeds uitgenodigd werden op school, hoeven hier niet voor in te tekenen.  
De uitnodiging volgt onmiddellijk na de herfstvakantie via smartschool. 

- Woensdag 16 november: Grootouderfeest voor de kleuterafdeling. 
- Maandag 22 november: Grootouderfeest voor klas 1 (voormiddag) 
- Maandag 22 november: Grootouderfeest voor klas 2 (namiddag) 
- Woensdag 30 november: pedagogische studiedag, vrijaf voor de leerlingen 

 
3. Truffelverkoop 

 
Het is weer truffeltijd op school.  Net als de voorbije jaren verkopen we lekkere truffels 

om met de opbrengst onze schoolwerking uit te breiden. De brief om te bestellen 

wordt meegegeven met het rapport of in het heen-en weermapje.  

 

4. Project verkeer 

Vandaag hielden wij onze 2de Strapdag. Van de Strapdag willen we ook  gebruik maken 
om de actie "Helm op fluo top" op onze school te lanceren. In het  filmpje via de link 
onderaan geven ze aan wat het belang van reflecterende kledij aantoont. Neem zeker 
een kijkje samen met jullie kinderen: 

https://youtu.be/_prqOL5p_Lo  
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5. Rapport 

Morgen krijgen de kinderen in de lagere school hun eerste rapport mee. Hiermee 
krijgen jullie een overzicht over de inzet en de resultaten van de eerste schoolweken.  

6. Nieuwe website   

Een nieuwe schoolwebsite was meer dan welkom. Ze biedt nu de toeters en bellen van 
een hedendaags informatieplatform: uitnodigend, toegankelijk, efficiënt en actueel. 
Meer dan ooit gebeurt er in deze wereld veel op digitale wijze, de tijd staat niet stil en 
HHC Handbooghof ook niet.  
Verandering hou je niet tegen en je kan beter mee surfen op de golven van 
mogelijkheden. En dat is wat we met onze nieuwe schoolwebsite resoluut willen doen!  
Ga alvast een kijkje nemen:       www.hhchandbooghof.be   

 

Fijne, deugddoende vakantie! 
 
Met vriendelijke groeten 
Griet Pierreux 
Directeur 
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