
            Kalender  

Nieuwsbrief Binnenhof 
oktober 2021 

01/10  Herinnering Hofferboxen schoolfeest 

04/10  Start projectweek !! 

05/10  Dag van de leerkracht ! 

06/10  K2C en K3C naar toneel 
Fruit—en groentendag 

08/10  Einde projectweek !! 

11/10  Afsluit apero schoolfeest. 
Damiaantentoonstelling L6 

12/10 namiddag 

16.30 

Veldloop lager 

Personeelsvergadering kleuter 

13/10  Fruit—en groentendag 

14/10 16.30 Personeelsvergadering lager—geen studie 

19/10 10.00 Toneel 1ste en 2de leerjaar 

20/10  Fruit—en groentendag 

23/10 18.00 

namiddag 

Online schoolfeest 

Ophaling  Hofferboxen. 

27/10  Fruit—en groentendag 

28/10  Rapport 5de en 6de leerjaar 

29/10  L1, L2 en L3 naar het bos 

30/10  start herfstvakantie. 
Opvang mits inschrijving. 

7/11  Einde herfstvakantie 

contactgegevens: tel. 056/51.29.05 - fax 056/53.35.70 : binnenhof53@blijdhove-binnenhof.be 

Zwemabonnementen 1ste leerjaar. 

Zoals de vorige jaren krijgen de leerlingen van het 1 ste 
leerjaar ook dit jaar een gratis zwemabonnement . 

Het wordt opgestuurd naar het huisadres. 

Ook het 6de leerjaar zwemt gratis. 



contactgegevens: tel. 056/51.29.05 - fax 056/53.35.70 : binnenhof53@blijdhove-binnenhof.be 

Online schoolfeest 23 oktober en verkoop tapasschotel. 

Luizencontrole blijven doen. 

We hebben op school reeds grote luizencontrole gedaan. Er was veel medewerking en 
zo hebben we bijna een luizenvrije school. Alert blijven en regelmatig controleren is 
de boodschap ! 

De opbrengst gaat integraal naar de kinderen. De vriendenkring geeft steun aan de bos-, zee-, 
en plattelendsklassen. 

Ook de Sint krijgt wat hulp van de vriendenkring. 

Hofferbox: 20 euro voor 2 personen 

 jonge kaas 

 Salami 

 Olijfjes 

 Doritos 

 Binnenhofferke 

 ... 

 

Kidsbox : 6 euro voor 1 persoon 

 chips 

 Bifiworst 

 Drankje 

 … 

4 oktober tot en met 8 oktober projectweek 

Een hele week kermis in Koekuitcentrum. Kinderen kunnen er gratis ravotten en 
ontdekken. 

Aangepast aan iedere leeftijd. 

Dit dankzij de sponsors van het schoolfeest 2019. 
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