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Schoolfeest - Kaas -en bieravond 

Beste ouders 

Het schoolfeest van De Akker op 1 oktober was er één om te onthouden. De massale opkomst deed de hele 

gemeenschap enorm veel deugd en gaf ons de uitdaging om naast de extra voorziene plaatsen, nog meer stoelen en 

tafels te voorzien. We zijn dankbaar voor de vele helpende handen, van het bestellen achter de bar tot het afruimen 

van de tafels en het leegmaken van de zaal. 

De vele complimentjes zijn voor het team bemoedigend en belichten het belangrijkste aspect van ons onderwijs, we 

zijn er graag voor de kinderen en maken school met onze kinderen. 

Mijn persoonlijke verwachtingen werden alvast overtroffen en trots is het woord dat overheerst. Niet in het minst op 

ons team die er met de hele basisschool een geweldig optreden van maakten.  

Op naar de volgende uitdagingen! 

 

 

Veldloop 

Woensdag 5 oktober was er veldloop op de terreinen van VKW Vleteren. De sportievelingen van De Akker 

vertegenwoordigden de school op een super-atletische wijze! Goed gedaan! 
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Breng je sportclub naar school 

Naast de sportdag op school was het de vijfde oktober ook dag van de sportclub. Heel wat enthousiaste leerlingen 

toonden trots hun sportiefste outfit. 

 

 

Warmte en energie  

Dat we een warme school zijn dat staat voor iedereen buiten kijf. Dat de energieprijzen de pan uit swingen is ook 

duidelijk voor iedereen, dit geldt voor de school maar zeker ook voor jullie. Het blijft telkens een hele uitdaging om de 

kosten hanteerbaar en controleerbaar te houden. 

Het is duidelijk dat we onze kinderen niet in de kou laten zitten maar het is even noodzakelijk om een inspanning van 

iedereen te vragen. De verwarming een graadje minder, de lichten uitzetten als het kan, de deuren en ramen minimaal  

openen om te verluchten,… 

We zouden ook graag jullie hulp vragen om de kinderen warm gekleed naar school te sturen, een dikke wintertrui, 

verschillende laagjes onder de trui, warme sokken,… Zo kunnen we ervoor zorgen dat de kinderen optimaal kunnen 

werken in de klassen want dit is nog altijd één van de hoofdzaken van het naar school komen. 

 

 

Varia 

- Woensdag aanstaande 19/10 is er pedagogische werkdag de kinderen worden niet op school verwacht. 

- Herfstvakantie 31/10 - 6/11 

- DE SINT: ontbijt op school donderdag 10/11 om 7.30u in DE VREDE 


