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September - appels - repeteren 

Beste ouders 

Nog een week en de septembermaand is alweer voorbij. De kinderen vlogen er vanaf de eerste schooldag keihard in, 

het schoolfeest komt immers steeds vlugger dichterbij. Ondertussen werd het ook oogsttijd voor de appelbomen in het 

Rakkerbos. De hele school ging appelen plukken onder een vaak stralende zon en met heel veel zuurstof tussen de 

lessen en het repeteren door.  

Volgende week zaterdag, “Er was eens in het Rakkerbos…” na lange tijd nog een schoolfeest! We maker er dan ook een 

echt feest van!!! 

 

Appels plukken 

Om de appels te 

plukken trokken alle 

kinderen naar het 

Rakkerbos. Zelfs tot 

boven werd ieder 

appeltje met 

“zachte” hand in het 

mandje gelegd. 

 

Voetbal Reninge 

 

 

Woensdag 21 september was er voetbaltornooi op de 

terreinen van Reninge. Onze school werd 

vertegenwoordigd met 2 jongensploegen en 1 

meisjesploeg. Het was een middag vol fun en enkele 

speciale doelpunten! Dikke duim voor de deelnemers. 
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Rakkervuur 

Op vrijdag 2 september namen we afscheid van de zomervakantie of 

nog liever, vierden we de start van het schooljaar. Met kampvuur, 

een echte heks die kwam vertellen en een hapje en een drankje 

werd het een samenzijn om niet vlug te vergeten. Bedankt aan de 

mensen van het Rakkerbos voor deze mooie activiteit. Volgend jaar 

de eerste vrijdag van september opnieuw paraat!? 

 

 

Varia 

- De deuren van De Sceure gaan op 1 oktober - schoolfeest- open om 16u15, vanaf dan kunnen de kinderen 

zich bij hun juf aanmelden, dit ten laatste tot 16u30. 

- Woensdag aanstaande 28/9 mogen de kinderen in hun kledij/training van hun sportclub komen. Het is de 

dag van de sportclub en het thema is dan ook: “Toon je sportclub!” 

- Graag maken we jullie nog eens attent op het meenemen van een tweede paar “vuile” schoenen. Het weer 

begint wat herfstachtig te worden en als we naar het bos of in de weide gaan is het noodzakelijk om van 

schoenen te wisselen. 

- We zijn nog op zoek naar een vrijwilliger die op het schoolfeest foto’s wil nemen tijdens het optreden. Graag 

melden bij meester Fries. Alvast bedankt! 

- Ter herinnering: Maandag 10 oktober is er een vrije dag. 

 


