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Agenda 
01.10.2019:  Theater in CC ’t Gasthuis     tweede graad 

04.10.2019:  Facultatieve verlofdag = geen school            

08.10.2019:  Herfstwandeling Gerhagen     kleuters  
   Meer informatie via kleuterweetjes           

10.10.2019: Schoolraad om 20 uur 
Agendapunten vanuit de ouderkring kunnen doorgegeven worden  
aan onze afgevaardigden Jan Schepers en/of Martine Mans.         

13.10.2019:   Start ‘Week van het bos’ 

 

 

 

 

 

14.10.2019: Rollebolle in de Mixx            tweede en derde kleuterklas 
Meer informatie via kleuterweetjes  

 
14.10.2019:  Netwerkavond voor ouders vanaf 18.30 uur in de Mixx 

Maandag 14 oktober organiseert het Huis van het kind zijn eerste 
Netwerkavond voor ouders. Iedereen is welkom ! 

17.10.2019:  Infoavond Arzl 19.30 uur              derde graad 

18.10.2019:  Dag van de jeugdbeweging 

28.10.2019:  Start herfstvakantie           

01.11.2019:  Einde herfstvakantie         

04.11.2019:  Start speculaasverkoop t.v.v. van skiklassen derde graad naar Arzl
      
 



 

Informatie 
 Dag van de jeugdbeweging 

www.dagvandejeugdbeweging.be  

 

 

 

 

 14 oktober 2019: Netwerkavond voor ouders 

Groot worden doe je met vallen en opstaan. Bij opvoeden is dit niet anders. Laat je inspireren, 
informeren of deel ervaringen op de infomarkt of in één van de infosessies. 
 
INFOMARKT 

Op de infomarkt kan je gezellig rondsnuffelen en nieuwe diensten leren kennen. Organisaties zoals 
groeipakket FONS, gezinsbond, CM, gezondheidsraad, CLB, Thuisapotheek, Fietsbieb, Huis van het 
Kind, … strijken er neer. 

Om te ontspannen zet de snoezelruimte zijn deuren open. Of win de hoofdprijs met de 
pamperwedstrijd.  
 
INFOSESSIES 
4 gastsprekers delen hun kennis en ervaring. Snel kiezen en inschrijven is de boodschap. Plaatsen zijn 
beperkt. 
1. Opvoeden tot zelfvertrouwen door ZITDAZO 
2. Een puber in huis, hoe communiceer je ermee? Door Bart Moens i.s.m. CM 
3. EHBO bij baby’s en jonge kinderen  
4. Reanimatie bij baby’s en jonge kinderen  
 
PRAKTISCH 
Wie: (groot)ouders 
Waar: VTC de Mixx, Herselt 
Wanneer: maandag 14 oktober 2019  
Uur: Infomarkt: 18u30-19u30  
Infosessie: 19u30-21u  
Prijs: gratis 
Inschrijven: joke@vzwlokaalwelzijn.be met je naam en keuze van de infosessie 
 

 

 

http://www.dagvandejeugdbeweging.be/


Werd er iets meegegeven met je kind? 
 Onze schoolkalender + bijhorend bestelbriefje 

 
 Bestelbriefje speculaasverkoop t.v.v. van skiklassen derde graad naar Arzl 

 
 


