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14 september, dag van de sportclub :  op woensdag kwamen 

kinderen naar school in hun sportou�it.  We zagen turners, 

zwemmers, rugbyspelers, baske�ers, judoka’s, balletdanseres-

sen,….  Een bonte bende die dan ook de  gelegenheid moest krij-

gen om uitvoerig te bewegen.  Daar werd gevolg aan gegeven .  

Een prima ac$viteit die past binnen het jaarthema.  Er werd al-

vast begonnen met een aerobic-momentje.  Iets wat we regel-

ma$g willen herhalen.  Nog meer gezonde actviteit in L4 : de 

oma van Luna bracht zelfgekweekte druiven mee.  Smullen maar 

van deze gezonde lekkernij.                � 

Beste ouders, 

 

          

Het nieuwe schooljaar is inmid-

dels goed op dreef.  Nieuwe 

schooljaar ?  Voor de kinderen 

is het nieuwe er al even af.  De 

rou$ne zit er al behoorlijk in.  

Dankzij het goede weer dat we 

kennen kunnen de kinderen 

volop genieten van de buiten-

infrastructuur van de school.  

Dit zorgt voor een gemoedelij-

ke en aangename sfeer op 

school.  Die willen we graag 

meenemen naar de koude win-

termaanden. 

 

Er waren ondertussen ook al 

enkele bijzondere gebeurtenis-

sen : een sportac$viteit in de 

gemeentelijke sporthal voor L1 

en L2, de dag van de sportclub, 

aerobicoefeningen ‘s morgens, 

de Strapdag,…. 

 

Straks is er nog de Gezinsspel-

lennamiddag waar we jullie 

massaal verwachten.  Er is de 

vrije dag voor de pedagogische 

studiedag van ons team.  De 

Scholencross komt er aan, enz. 

 

Kortom : het gaat goed. 

Danny Vercaigne—directeur 
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We proberen zoveel als mogelijk te 
werken met de  maandelijkse school-
factuur zodat kinderen weinig of 
geen geld dienen mee te brengen 
naar school. (uitz. Franse les, bijzon-
dere acties,…) 
Mogen we erop aandringen dat de 
facturen tijdig betaald worden zodat 
de administratie hierrond beperkt 
wordt en wij ook onze facturen tijdig 
kunnen voldoen. 
De eenvoudigste manier is vaak om 
met domiciliëring te werken.  Een 
document hiervoor is verkrijgbaar op 
het secretariaat.   
In uitzonderlijke gevallen kan er cash 
betaald worden op school, maar om-
dat wij ook geen geld op school wil-
len hebben proberen we dit te vermij-
den.  Wie problemen heeft om ach-
terstallige facturen te betalen wordt 
verzocht om een afspraak te maken 
met de directeur of met mevr. Hermi-
ne op het secretariaat om een afbe-
talingsplan op te stellen.  Voor wie 
achterstallige facturen opstapelt 
voorzien we maatregelen die ertoe 
moeten leiden dat de achterstallige 
facturen niet verder oplopen.  Dat 
kan bijvoorbeeld door  geen warme 
maaltijden meer te voorzien of de 
toegang tot de opvang te beperken.  
Wij hopen dat hier begrip kan voor 
opgebracht worden. 
Weet dat we op de School van Mor-
gen ons uiterste best doen om de 
onkosten tot een minimum te beper-
ken.                                                     ▄ 



Op zondag 9 oktober gaat voor de 29e keer de 

Scholencross door op de terreinen “Sterrenbos” 

in de Drapstraat.  

De School van Morgen is steeds aanwezig o p 

dit evenement.  Sedert vorig jaar wordt er digi-

taal ingeschreven hiervoor.  Daarvoor plaatsten 

we een link op onze website 

(www.schoolvanmorgennazareth.be)  

We willen graag met een flinke delega$e deel-

nemen aan dit spor$ef gebeuren.  Met onze 

gele school-T-shirt willen we aantonen dat onze 

school ook een spor$eve school is.  

De inschrijvingen worden op woensdagavond 

21 september officieel afgesloten.  Tijdig in-

schrijven is de boodschap.  Wie het moeilijk 

hee> met het digitale inschrijven kan zich rich-

ten tot de juf of directeur.  Wij doen dat dan in 

uw plaats.   

Ouders kunnen trouwens ook deelnemen.  Er 

zijn al een aantal mensen ingeschreven, de ene 

om te winnen, de andere om de School van 

Morgen in de kijker te lopen.  Wij kunnen zor-

gen dat deelnemers een geel T-shirt met logo 

van de school kunnen gebruiken.   

SCHRIJF DUS MASSAAL IN !                                  � 

SCHOLENCROSS 
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September is kermismaand.   Onze kleuters en de leer-

lingen van het eerste leerjaar gingen samen met de juf 

naar de kermis.  Het mooie weer zorgde voor een heel 

leuke uitstap.  Samen met de vriendjes werd genoten 

van de paardenmolen.  Heet zoiets dan ‘teambuilding” ? 

KERMIS 

FLUO-JASJES /TURN-T-SHIRT 

Fluo-jasjes en turn-T-shirts met het logo van de 
school zijn opnieuw verkrijgbaar. 
Fluo-jasjes kosten € 4,50 terwijl je € 7 betaalt 
voor een turn-T-shirt.  De T-shirts zijn de 190gr. 
versie zodat ze goed bestand zijn tegen regel-
matig wassen. 
Turn-T-shirts zijn verplicht vanaf de derde kleu-
terklas tijdens de turnlessen en worden ook ge-
dragen bij uitstappen. 
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BELANGRIJKE DATA 

 

23/09/2016 : FR/ENG LES (facultatief) 

26/09/2016 : L5-L6 : LEZING MARC TIJSMANS 

                         20.00 : INFO LENTEFEEST 

28/09/2016 : VRIJE DAG (PEDAGOGISCHE STUDIEDAG) 

02/10/2016 : SPELLENNAMIDDAG ism SPEELVOGEL EN     

                   GEZINSBOND EKE+ GEZINSBOND NAZARETH 

03/10/2016 : VRIJE DAG 

09/10/2016 : SCHOLENCROSS 

14/10/2016 : 14-16u. INFOMOMENT VOOR NIEUWE OUDERS 

22/10/2016 : EETFESTIJN 

25/10/2016 : OUDERCONTACT L3-L5 

27/10/2016 : OUDERCONTACT L1-L2-L4-L6 
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Telefoon: 09-385 44 52   

E-mail: bs.nazareth@g-o.be 
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M A A N DA G D I N S D A G D O N D E R D A G V R I J D A G 

03/10  Bloemkoolsoep 

Kalkoenschnitzel (4,10) 

Jagersaus (1,7) 

Schorseneren 

Aardappelen met spek 

(10,14) 

04/10  Preisoep 

Kippenmedaillon (10,11) 

Vleesjus (3,7,9) 

Sla 

Mayonaise (3,10) 

Frietjes 

06/10  Tomatensoep 

Barbecue-worst (1) 

Vleessaus (3,7,9) 

Erwtjes 

Aardappelen (14) 

07/10  Kervelsoep 

Tongreepjes (1,4,7) 

Tomaatjes 

Tartaarsaus (3,10) 

Puree (6,7,10,14) 

10/10  Preisoep 

Cordon bleu (1,7) 

Vleesjus (3,7,9) 

Appelmoes 

Aardappelen met spek 

(10,14) 

11/10  Tomatensoep 

Kipfilet (1,7,10) 

Jagersaus (1,7) 

Fruit 

Frietjes 

13/10  Broccolisoep 

SpagheO (1) 

Worteltjes 

Bolognaisesaus (1,7,10) 

14/10  Wortelsoep 

Krabflakes (1,3,8) 

Kaassaus (1,7) 

Spirelli (1) 

17/10  Groentesoep 

Blanque�te van kip 

(1,7,10) 

Brunoisegroentjes 

met bechamelsaus (1,7) 

Aardappelen (14) 

18/10  Kervelsoep 

Goulash (1,7,10) 

Paprika en champignons 

Tomaatjes 

Frietjes 

20/10  Witloofsoep 

Balletjes in tomatensaus (1) 

Sla 

Mayonaise (3,10) 

Puree (6,7,10,14) 

21/10  Tomatensoep 

Blinde vinken (3,9,10) 

Vleesjus (3,7,9) 

Worteltjes en erwtjes 

Aardappelen met peterse-

lie en botersaus (14) 

24/10  Aspergesoep 

Kalkoenrollade (1,7,10) 

Zoetzure saus (1,7) 

Ananas 

Gebakken aardappelen 

(10,14) 

25/10  Cressonsoep 

Vol au vent (1,7) 

Bechamelsaus 

Sla 

Mayonaise (3,10) 

Frietjes 

27/10  Bloemkoolsoep 

Crepine�en (1) 

Jagersaus (1,7) 

Rode kool 

Aardappelen met peterselie 

en botersaus (14) 

28/10  Kippensoep 

Viss$cks (1,4,7) 

Tartaarsaus (3,10) 

Geraspte worteltjes 

Puree (6,7,10,14) 

 
                                  SCHOLENCROSS 

 

                                   9 OKTOBER 

 

               INSCHRIJVEN VIA      

WWW.SCHOOLVANMORGENNAZARETH.BE 

 


