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Leerlingenraad 

Proficiat aan de verkozenen voor de leerlingenraad 2018-2019: 
Jolien en Leander (3B), Burak en Hanne (3T), Sam en Roos (4RI), Tuur en 
Chevely (4AS), Ferre en Eveline (5ST), Arnoud en Mira (5SV), Michelle en 
Sam (6ED) en Dean en Floor (6L). De eerste leerlingenraad is gepland op 
donderdag 8 november. 
 
Afwezig 
 Juf Els (Vlinderklas) is een beetje ongelukkig gevallen en zal 
afwezig zijn tot de kerstvakantie. Zij wordt vervangen door juf Britt 
(maandag t.e.m. donderdag) en juf Zeynep (vrijdag). We wensen juf Els 
een spoedig herstel toe. 

  
Fluo 
 De donkere ochtenden en avonden staan weer voor de deur. 
Daarom dragen alle kinderen vanaf 1 november tot 1 maart verplicht een 
fluovestje. Helpen jullie om hier mee aan te denken? Veiligheid op straat is 
immers superbelangrijk.  
 
Marsepein 
 Overmorgen geven we de bestellingen door aan de producent. 
Heb je nog bestelstrookjes, breng ze dan onmiddellijk binnen op het 
secretariaat. 
 
Klasfoto’s 
 Vrijdag 16 november komt de schoolfotograaf een eerste keer 
langs. Die dag maakt hij enkel klasfoto’s. De individuele foto’s worden 
gemaakt op maandag 6 mei.  
 
 

PRIVACY EN GDPR 
Om in orde te zijn met de GDPR-wetgeving inzake 

informatieveiligheid en privacy hebben we jullie uitdrukkelijk nodig voor 
het publiceren en/of gebruiken van foto’s van jullie kinderen. Kunnen jullie 
deze helft van de nieuwsbrief afknippen, invullen en uiterlijk op 16 
november terugbezorgen aan de klasleerkracht ? 
 
 
 

Leerling(en) 
Naam en voorna(a)m(en)  

Klas(sen)  
 

Foto’s en beeldmateriaal 
                   

 

Mogen er foto’s en filmpjes waarop uw kind herkenbaar is 
gepubliceerd worden op de website van onze school 
(www.hetspoorbasisschool.be) ?   

O ja     O nee 

Mogen er foto’s en filmpjes waarop uw kind herkenbaar is 
gepubliceerd worden op de sociale media van onze school 
(https://www.facebook.com/Basisschool.Het.Spoor.Lier/) ?   

O ja     O nee 

Mogen er foto’s en filmpjes waarop uw kind herkenbaar is 
gebruikt worden in presentaties tijdens interne 
ouderavonden en infoavonden. 

O ja     O nee 

 
 

 
Ouder, voogd, gezinshoofd 

Naam en voornaam  

Handtekening 
 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Maandag 5 november Een kleine prins 3de en 4de lj. 
Dinsdag 6 november Oudercontacten kleuters en lager 
Donderdag 8 november Leerlingenraad 12u 
Vrijdag 9 november Zwemmen vlinders, 2de, 1ste en 3de lj. 
Dinsdag 13 november Oudercontacten oudste kleuters deel 2 
 Infoavond sneeuwklassen 5de lj. 
Woensdag 14 november Swimmathon 3,4,5,6 
Donderdag 15 november Zitdag CLB op school 
Vrijdag 16 november Klasfoto’s 
 Zwemmen vlinders, 5de, 4de en 6de 
Donderdag 22 november GoodPlanet Challenges: Zero afval: Ik ga voor 

minder afval. 
Vrijdag 23 november Zwemmen vlinders, 2de, 1ste en 3de lj. 
Maandag 26 november Zitdag CLB op school 
Dinsdag 27 november Kronkeldiedoe 1 en 2 
 “Raya” voor 5de en 6de lj. in CC De Mol 
 Vergadering oudercomité 20.30u 
         


