
 

Maandkalender  

 September-Oktober 2022 

  
maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag zaterdag zondag 

19 sept 20 sept 21 sept 22 sept 23 sept 24 sept 25 sept 

- Start warme maaltijden 

- Zwemmen L3A 

- Zwemmen L4A 

- Bibspel L5A 

 - Bibspel L5B    

26 sept 27 sept 28 sept 29 sept 30 sept 1 okt 2 okt 

- Zwemmen L3B 

- Hindernissenrun Vlaamse 

Loopweek L5A+B 

- Zwemmen L4B 

- Hindernissenrun Vlaamse 

Loopweek L2A+B en L6A+B 

 

 - Bezoek kermis Liedekerke 
voor alle klassen 

- De Bij staat op de 
UITbeurs in Liedekerke! 

 

3 okt 4 okt 5 okt 6 okt 7 okt 8 okt 9 okt 

- Pedagogische studiedag: 
vrije dag voor leerlingen 
(geen opvang) 

- Zwemmen L4A 
- Week van het bos L2A/B 

- Week van het bos L1A/B     

10 okt 11 okt 12 okt 13 okt 14 okt 15 okt 16 okt 

- Zwemmen L3A 

- Individuele foto’s LAGER 
+ familiefoto 

- Zwemmen L4B 

- Individuele foto’s 
KLEUTER + familiefoto 

- Week van het bos L5A/B 

     

17 okt 18 okt 19 okt 20 okt 21 okt 22 okt 23 okt 

- Wenmoment instapklas 
- Zwemmen L3B 

- Week van het bos L4A/B 

- Zwemmen L4A 
- Week van het bos L3A/B 

- Bibspel L4A - Bibspel L4B - Week van het bos L6A/B 

 

  

24 okt 25 okt 26 okt 27 okt 28 okt 29 okt 30 okt 

- Zwemmen L3A - Zwemmen L4B 
- Talendag L6 met 

middenschool Liedekerke 

 - Oudercontact 1 kleuter en 
lager 

   



 

 
 

GO! Basisschool De Bij 
Kleemputtenstraat 16 

1770 Liedekerke 
tel. 053/46.33.00 

info@debij.be 

 

 

 

Oudercontact kleuter en lager 
Op donderdag 27 oktober 2022 vindt er een algemeen oudercontact plaats.  

Via dit oudercontact wil de klasleerkracht u graag inlichten over de 
leerontwikkeling en schoolprestaties van uw kind.  

- In de kleuterschool wordt samen het verloop van de afgelopen periode bekeken 
(hoe is er gespeeld, gewerkt en geleerd).  

- In de lagere school worden de resultaten op het herfstrapport besproken. 

 

Als school hechten we veel belang aan uw aanwezigheid en ouderbetrokkenheid. We vinden het dan ook belangrijk 
dat u op dit moment aanwezig bent. 

 

TER INFO! De reservatie van het oudercontact zal verlopen via het platform Smartschool. Het is dus 
belangrijk dat u over een geactiveerd account beschikt. Heeft u geen account of lukt het niet om aan te 
melden? Neem dan zeker contact op met het schoolsecretariaat via het nummer 053/46.33.00, e-mail op 
info@debij.be of kom even langs voor of na schooltijd. 

 

Schoolfotograaf 
Maak je maar extra mooi en trek iets leuks aan want op maandag 10 oktober 2022 en dinsdag 
11 oktober komt de schoolfotograaf langs.  

 De foto’s van de lagere school worden genomen op maandag 10 oktober 2022.  
De kleutertjes worden gefotografeerd op dinsdag 11 oktober 2022. 

 De verkoop en betaling zal op papier verlopen. U krijgt een brief met bestelstrookje mee 
via de boekentas. 

 We werken vanaf dit schooljaar samen met Foto Ann (https://www.fotoann.be/), een 
professionele fotografe uit onze eigen gemeente Liedekerke. 

 
 

Snoep en afval op school 
We merken dat vrij veel kinderen koek- en snoepverpakkingen mee hebben naar 
school. We herhalen hierbij dan ook nog eens kort de afspraken hieromtrent: 

- Fruit en/of koekjes geef je zonder de verpakking in een doosje mee. 

- Boterhammen stop je in een brooddoos. 

- Er is gratis water beschikbaar op school. Sapjes meegeven hoeft dus niet. Geef je kind 
een drinkbus of drinkbeker mee. 

- Snoepgoed en frisdranken zijn niet toegelaten op school. 

- Uitzonderingen kunnen zeker, maar enkel voor speciale gelegenheden (bv. een 
verjaardag). Dit gebeurt in samenspraak met de klasleerkracht.  

SEPT/OKT 

https://www.fotoann.be/


 

 
 

GO! Basisschool De Bij 
Kleemputtenstraat 16 

1770 Liedekerke 
tel. 053/46.33.00 

info@debij.be 

 

Verkeer op school 2022 = GOUD 
Onze school werd door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) beloond met een 

gouden Verkeer op School-medaille.          De school kreeg deze bekroning wegens haar 

inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie gedurende het schooljaar.                             ♀                   

 

ℹ Met de medailles wil de VSV scholen in de eerste plaats bedanken en een steuntje in 
de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven zijn scholen die kiezen voor 
een praktijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten 
oplevert dan louter theorielessen in de klas. 

Voorbeelden van dergelijke initiatieven zijn de educatieve pakketten om kinderen veilig te leren stappen 
(Voetgangersbrevetten Brons, Zilver en Het Grote Voetgangersexamen), fietsen (Loopfietsbrevetten, Fietsbrevetten 
Brons, Zilver en Het Grote Fietsexamen), De Grote Verkeerstoets waarmee scholen de verkeerskennis en 
risicoherkenning van hun leerlingen kunnen testen, en Helm Op Fluo Top, de actie die kinderen aanzet om een fluohesje 
en een fietshelm te dragen. 

 

 

 

Kippenhotel De Bij 
We verwelkomen graag 10 nieuwe collega’s op ons domein!       

Ze zijn er al even, maar nu is ook hun huisje officieel af.        

Zowel Kinderdagverblijf De Bijtjes als ieder leerjaar hebben een eigen kip om 
zorg voor te dragen. Via een gekleurd bandje weten de kinderen welke kip 

van hen is.      

 

 

          
 


