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http://www.vbs-deparel.be 
 

KLEUTERSCHOOL  
Instapklas K1A: juf Ilse W.  
♦ Thema: ‘Welkom in de gele klas!’ 

♦ Joepie, we mogen voor het eerst naar school! We ontdekken op ons eigen tempo de klas met de vele 

speelhoeken en de afspraken die erbij horen. 

♦ Samen met klaspop Jules leren we de daglijn kennen. Zo ervaren de kleuters dat de dag een 

opeenvolging is van verschillende gebeurtenissen. 

♦ Meebrengen: 

 Brengen jullie de fotofiche mee naar de klas? Dan kunnen we deze aan onze nieuwe vriendjes laten zien 

en vertellen over mama, papa, zus, broer, … Je mag er ook iets bij schrijven of tekenen. 

 Graag één kleine foto extra voor de aanwezigheidskalender. 

 Turnpantoffels (getekend met naam a.u.b.). 

 Blad met de leerlinggegevens. 

 Doosje papieren zakdoeken. 

 Zakje met reservekledij voor aan de kapstok (alles getekend met naam a.u.b.). 

 

3-jarige kleuters K1B: juf Chris 

♦ Thema: ‘Onze nieuwe klas’. Welkom in ons rode klasje. Hopelijk gaan alle kleuters er zich vlug thuis 

voelen. Juf Ilse en juf Chris zijn de 2 klasjuffen (die week om week in de klas zijn) die alle kleuters goed 

gaan begeleiden en ervoor zullen zorgen dat elk kindje zich goed voelt. 

♦ We werken aan de verbondenheid met elkaar en met de juffen. Kleuters ervaren en beleven 

basisvertrouwen, veiligheid, geborgenheid. Klasrituelen worden aangebracht. 

♦ We maken kennis met alle nieuwe speelhoekjes in de klas en leren de klasafspraken kennen. We beleven 

samen plezier aan het ontdekken en experimenteren met de nieuwe materialen. 

♦ In je boekentas: Fruit, droge koek, hervulbare drinkbus met water, brooddoos, (indien nodig 

reservebroekjes). Graag de spullen van je kleuter tekenen met naam. Dank je. 

♦ Meebrengen: 

 één foto van je kleuter (foto van gezichtje, pasfoto-formaat) 

 Turnpantoffels (getekend met naam) 

 Eén doos papieren zakdoekjes 

 We maken een fotoboek in de klas met familiefoto’s van je kleuter. Je mag op het rode blad dat de 

kleuters mee naar huis krijgen, foto’s kleven en eventueel iets over de foto erbij schrijven.  

 Kleuters krijgen op vrijdag valiesje met post mee, graag dit valiesje met de ingevulde brieven op 

maandag terug meebrengen. 

 Het blad ‘leerlingenfiche’ dat je kleuter mee naar huis krijgt, nakijken en eventueel 

verbeteren in een rode kleur indien nodig. 

 

3-jarige kleuters K1C: juf Fien 

♦ Thema: ‘Welkom in de oranje klas!’ 

♦ Hoera, we mogen terug naar school! Benieuwd naar jullie nieuwe klas? Iedereen is welkom en mag 

volledig zichzelf zijn. Een goed welbevinden is de prioriteit. 

♦ We nemen de tijd om de klas te ontdekken en volop te kunnen exploreren en experimenteren. 

♦ Samen met onze klaspop Vos leren we de routines en afspraken kennen. Zo wordt ook het morgenritueel 

stap voor stap opgebouwd. Welke dag is het vandaag? Welke weersteen gaan we vandaag leggen? 

♦ Wie weet er een leuke naam voor klaspop Vos? Samen denken we hierover na en bedenken we de gekste 

namen! Zo heeft iedereen inbreng en wordt onze creativiteit al een beetje geprikkeld. 
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♦ Meebrengen: 

 Turnpantoffels (getekend met naam). 

 1 doos papieren zakdoekjes. 

 We maken een fotoboek in de klas met familiefoto’s van je kleuter. Je mag 

foto’s van jouw familie en vrienden meebrengen (formaat: 10cm x 15cm). 

 Het blad ‘leerlinggegevens’. 

 In je boekentas: Fruit, droge koek, hervulbare drinkbus met water, brooddoos, lege plastiek zak, 

(indien nodig reservebroekjes). Graag de spullen van je kleuter tekenen met naam. 

 

3- en 4-jarige kleuters K2: juf Karin, juf Tine en juf Lieselore  
♦ Thema: ‘Welkom in de blauwe klas!’ 

♦ We luisteren naar warme verhalen en naar elkaars vakantieverhalen. 

♦ Kikker, onze klaspop, leerde deze vakantie een berenvriendje kennen. Deze vrienden vertellen hierover 

en willen onze kleuters beter leren kennen! Ze spelen met hen spelletje en zingen liedjes waarbij onze 

kleuters het nieuwe klasje spelenderwijs ontdekken. 

♦ Zelfredzaam zijn: We kunnen eigen spulletjes vinden bij onze eigen stempel in de gang en in de klas. 

♦ Meebrengen:  

 Turnpantoffels met naam getekend. 

 Eén foto van 5 op 5 cm voor de aanwezigheidsboom. 

♦ Op de opendeurdag woensdag vind je in het mandje van je kleuter nog post met info. 
 

4- en 5-jarige kleuters K3A: juf Valerie 

 Thema: ‘Naar school, wie zit er in mijn klas?’ 

 Een nieuwe klas en een nieuwe groepssamenstelling. De eerste 2 dagen nemen we de tijd om elkaar te 

leren kennen aan de hand van allerlei kennismakingsactiviteiten. 

 Ook het klaslokaal wordt verkend door de speelhoeken geleidelijk aan te verkennen. Zo maken we 

kennis met de speelmogelijkheden en alle regels en afspraken die er gelden. Op deze manier zorgen we 

voor een fijne klassfeer en creëren we verbondenheid tussen de kinderen, we maken er een kei tof 

schooljaar van! 

 Meebrengen: 

 Een (gladde) steen om te beschilderen (maximum lengte 10 cm). 

 2 kleine foto’s van uw kleuter (pasfoto formaat). 

 Turnpantoffels voorzien van de naam. 

 Dagelijks een herbruikbare drinkfles gevuld met water (met naam erop). 

 Gelieve zo snel mogelijk de documenten die uw kleuter in zijn valiesje mee naar huis krijgt, 

ingevuld mee terug te brengen. Dank je wel! 

 Een doos papieren zakdoekjes. 
 

4- en 5-jarige kleuters K3B: juf Charisse en juf Jolien 
♦ Juf Lotte mocht in augustus haar dochtertje Louise verwelkomen en mag hier nog een tijdje van 

genieten. De groene klas zal tijdens deze eerste maanden begeleid worden door juf Charisse en juf 

Jolien. Zij zullen week om week (van maandag tot vrijdag) met de kleuters van de groene klas aan de 

slag gaan. 

♦ De eerste 2 weken maken de kleuters in de groene klas vooral kennis met elkaar, de juffen en de werking 

van de klas. We doen samen activiteiten in de klas die de groepssfeer zal bevorderen. Zodat we aan het 

schooljaar kunnen beginnen als een fijne hechte groep. 
 

OPROEP VOOR ALLE 4- EN 5-JARIGE KLEUTERS: 

Maandag 12 september nemen onze kleuters in de voormiddag deel aan Rollebolle. Ze zullen van 9.15 uur 

tot 11.30 uur volop kunnen bewegen in sportcentrum Balsakker te Lille (Balsakker 44, 2275 Lille). Wij 

zoeken voor deze dag nog (groot)ouders die onze kleuters ’s morgens van Lichtaart naar Lille kunnen 

brengen en ’s middags weer naar school kunnen vervoeren. 

Kunnen jullie je (klein)kind en enkele klasgenootjes heen en/of terug vervoeren die dag mag je dit zo snel 

mogelijk aan de juf laten weten. Alvast bedankt! 
 

 

 



Algemeen kleuterschool 
 

Tijdens de middag drinken de kleuters melk of water uit een beker. 

 

 
Gelieve deze keuze door te geven op de opendeurdag. 

 

       Beweegtip: ‘Dansen’ 
 

Altijd leuk om elke dag even samen met mama, papa, broer of zus te bewegen! We zetten  

het nieuwe schooljaar al dansend in. Zet een leuk muziekje op en doe samen verschillende  

dansbewegingen. Je kind kan enkele danspasjes voordoen die jullie dan nadansen.  

Daarna wisselen de rollen om en doen jullie iets voor dat je kind kan nadansen. Shaken maar!  

 

Wist je dat 
bewegen een goede stimulans is voor de ontwikkeling van de hersenen? Door heel vaak op verschillende 

manieren te bewegen gaan er verbindingen gelegd worden in de hersenen van je kleuter die belangrijk zijn 

voor het latere schoolse leven, zoals leren lezen, leren schrijven, leren rekenen enzovoort. 

Daarom geven we jullie hier elke week (net zoals vorig schooljaar) een leuke beweegtip mee. We hopen dat 

jullie hier samen met je kleuter heel veel plezier aan beleven! 
 

 

Algemeen kleuter- en lagere school 
 

 

           Gelieve bij het begin van het schooljaar 

                  een doos papieren zakdoekjes  

                   mee naar school te brengen. 
 

 

Het drinken van water wordt sterk gepromoot in De Parel 
In alle klassen drinken de kinderen water. 

Wij vragen dat elk kind zelf een drinkbus meebrengt. 

Tijdens de middag kan je enkel melk kopen. Water is gratis. 

 

  Luizencontrole: elke woensdag na een vakantie 
    Gelieve dan geen staartjes te maken bij je kind en geen gel in de haren te doen. 
 

Wat gebeurt er als er luizen of neten worden gevonden? 
•  De directie belt persoonlijk de mama of papa op en elk kind krijgt een papiertje mee naar huis. 

•  Op de nieuwsbrief zal bij deze klas een melding staan. 

•  Een week later zal de klas waarin zich een besmetting plaatsvond, volledig terug gecontroleerd worden. 
 

Ouders die niet wensen dat hun kind gecontroleerd wordt door het kriebelteam in de school, laten de 

controle uitvoeren door de huisarts 1 dag voor de controle op de school. Zij bezorgen ’s morgens een 

attest aan de directie op de dag van de controle. 
 

 

Kalender:   

 Maandag 5/09: infoavond 1ste en 2de leerjaar om 20.00 uur 

 Dinsdag 6/09: infoavond 3de en 4de leerjaar om 20.00 uur 



 Woensdag 7/09: infoavond 5de en 6de leerjaar om 20.00 uur 

 Maandag 12/09: infoavond kleuterschool 

                                Ook voor ouders waar de kleuter nog moet instappen 
 Maandag 12/09: alle 4- en 5-jarige kleuters naar Rollebolle in Lille 

 Vrijdag 16/09: bezoek 4de leerjaar aan de archeologische site in Kasterlee 

 Vrijdag 16/09: cultuurdag 3de leerjaar 

 Zondag 18/09:  kinderzegening in de kerk om 9.30 uur 

                               Alle ouders en kinderen zijn welkom! 
 Maandag 19/09: ouderraad om 20.00 uur (nieuwe leden zijn welkom!) 
 Dinsdag 20/09: klasfoto’s en individuele foto’s 

 Donderdag 22/09: 5de leerjaar naar archeologische expo Kasterlee 

 Donderdag 29/09: Plantartica in de Hoge Rielen voor het 4de leerjaar 

 Dinsdag 4/10: 4-jarigen nar het Bos van Ed de Eekhoorn 

 Vrijdag 7/10: pedagogische studiedag = VRIJAF voor alle leerlingen 
 Woensdag 12/10: scholencross 

 Dinsdag 18/10: Wetenschapsdag ‘Vesten’ voor het 6de leerjaar 

 Woensdag 19/10: 2,5- en 3-jarigen naar de Kabouterberg 

 Donderdag 20/10: sportdag 2de graad 

 Vrijdag 21/10: om 9.00 uur applaus voor de fietstocht tegen het klimaat 

 Maandag 24/10: inleefdag voor 2,5-jarigen 

 Woensdag 26/10: inleefdag voor 2,5-jarigen 

 Woensdag 26/10: oudercontacten 1ste leerjaar 

 Van maandag 31/10 t.e.m. vrijdag 4/11: herfstvakantie 

 Van maandag 7/11 t.e.m. 9/11: talentklassen voor het 4de leerjaar 

 Donderdag 10/11: grootouderfeest van de kleuterschool in het OC 

                                   (1 optreden in de voormiddag en 1 optreden in de namiddag)  

 Vrijdag 11/11: Wapenstilstand = vrijaf 

 Woensdag 16/11: oudercontacten 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar 

 Donderdag 24/11: oudercontacten kleuterschool 

 Dinsdag 29/11: oudercontacten kleuterschool 

 Woensdag 7/12: pedagogische studiedag = VRIJAF voor alle leerlingen 
 Maandag 12/12: inleefdag voor 2,5-jarigen 

 Woensdag 14/12: inleefdag voor 2,5-jarigen 

 Vrijdag 16/12: kerstmarkt van 15.15 tot 17.00 uur ten voordele van de zeeklassen 

 Woensdag 21/12: rapport + sportrapport 

 Van maandag 26/12 t.e.m. vrijdag 6/01: kerstvakantie 

 

LAGERE SCHOOL  
1A: juf Caroline en juf Sanne, 1B: juf Els en juf Sanne en 1C (voormiddag): juf Karolien 

Welkom in het eerste leerjaar! Onze 3 klasjes en de juffen staan klaar om er een leuk en leerrijk jaar van te 

maken. Het wordt vast en zeker supertof met jullie erbij! 

 Nederlands: Joepie, we leren onze eerste letter ‘i’. We gaan deze letter goed bekijken en beluisteren. In 

welk woord hoor ik een ‘i’ en waar hoor ik die? We gaan ook voelen hoe we ze uitspreken. En we maken 

onze eerste oefeningen in ons werkboekje. Spannend!  

 Wiskunde: Tellen, doortellen en terugtellen van een hoeveelheid tot 10. Hoeveelheden tot 5 vergelijken 

en ordenen. 

 W.O.: We maken kennis met onze school, onze klas en onze meter of peter. Vrijdag spelen we een spel 

met onze meter of peter van het 6de leerjaar. Zo leren we de school beter kennen. 



 We turnen op donderdag met juf Lore. Jullie krijgen woensdagavond, tijdens de opendeur, een turnzakje. 

Hierin steek je zelf nog pantoffels en een zwart of donkerblauw shortje. Een turn T-shirt koop je 

donderdag tijdens de turnles bij juf Lore. Hiervoor mag je 7 euro meebrengen in een gesloten enveloppe. 

 Elke dag breng je een gevulde drinkbus mee naar school om na de speeltijd en ’s middags water te 

kunnen drinken. 

 Breng donderdag een klein doosje mee, getekend met naam. In dit letterdoosje 

verzamelen we al onze letters zodat je die thuis kan oefenen. Het letterdoosje blijft 

dus altijd in de boekentas.  
 

2de leerjaar A: juf Sofie en juf Liesl en 2de leerjaar B: juf Inge en juf Liesl 

 Godsdienst: Thema: ‘Ik voel mij vandaag zo…’ We praten over gevoelens (blij, bang, boos, verdrietig, 

jaloers, trots, …) We vertellen bij wie we ons goed voelen. 

 Wiskunde: We herhalen de leerstof van het eerste leerjaar: begrippen eerste, laatste, voorlaatste, 

middelste, net voor/ net na, rechts/links en hoeveelheden tot 10. We oefenen op het automatiseren tot 10. 

 Spelling: Herhaling van het 1ste leerjaar. Welke letters/klanken kunnen we juist schrijven? 

 Nederlands: Thema: ‘Een leesworm in de boekenhoek’. De boeken van het 2 de leerjaar zijn tijdens de 

vakantie verdwenen!!! We gaan vertellen in welke soort boeken we graag lezen en bouwen zo 

stapsgewijs onze boekenhoek op. We maken hierdoor kennis met veel verschillende soorten boeken en 

teksten. Indien uw kind nog boeken van de bib heeft, mag u deze meegeven naar de klas. 

 W.O.: Thema: ‘Onze school’. We maken kennis met klas- en schoolafspraken. 

 B.O: Donderdag 1 september gaan we voor de eerste keer turnen. Turnzak meebrengen a.u.b. (T-shirt, 

short en pantoffels tekenen met naam). Als je kind een nieuwe turn T-shirt nodig heeft, mag je 7 euro 

meegeven in een gesloten enveloppe. 

 Donderdag: De eerste dag zal het blad met leerlingengegevens mee naar huis komen, gelieve dit grondig 

na te kijken (telefoonnummers, e-mailadres, …). Wijzigingen mag je noteren met een andere kleur 

balpen. Alvast bedankt voor het in orde brengen van al het papierwerk de eerste dagen. 

 Maandag, 5 september: infoavond om 20.00 uur. 

 ALGEMEEN: GELIEVE ALLE KOEKEN-, FRUITDOOSJES EN BROODDOZEN TE 

TEKENEN MET NAAM.  

 We drinken op regelmatige tijdstippen water in de klas. Gelieve een drinkbus (met 

naam) mee te geven met je kind. Alvast bedankt. 
 

3de leerjaar A: meester Bart en 3de leerjaar B: juf Vanessa 

Na een prachtige zomervakantie met heel veel zon, starten we met veel zin en plezier het nieuwe schooljaar.  

Deze pareltjes gaan een supertof schooljaar tegemoet! 

Tijdens de eerste 2 schooldagen staan volgende activiteiten op het programma: 

 Kennismaken met de nieuwe juf en meester: Waar houden we van, wat vinden we leuk/niet leuk, kennen 

we onze klasgenoten goed? Wat is dat toch met het derde leerjaar en lezen?  

 In 3B leren we de geluksvogels kennen. 

 We laten zien hoe netjes we onze naam kunnen schrijven. 

 Optellen en aftrekken tot 100 wordt al herhaald, ook laten we zien wat we nog weten over geldwaarden 

en de klok. 

 Weten we nog hoe het verhaal over de ‘Barmhartige Samaritaan’ verloopt? 

 Voor spelling herhalen we wat klankgroepen zijn. 

 De kinderen mogen een pennenzak meebrengen.  Dit hoeft zeker geen grote pennenzak te zijn, want hij 

moet in onze werkruimte passen en blijft best een heel schooljaar in de klas.  Het materiaal voor in die 

pennenzak krijgen we in de klas. 

 De kinderen van 3B mogen een klein verzameldoosje (koekendoosje, klein doosje van de smeerkaas, 

enz.) mee naar de klas brengen. 

 Alle kinderen brengen maandag zeker hun turnzak mee naar school, want dan gaan we voor de eerste 

keer op pad in de turnzaal samen met juf Lore.  

 We drinken elke dag water in de klas. Breng hiervoor elke morgen een vers gevulde 

drinkfles mee, zodat we tussendoor veel kunnen drinken. Elke avond gaat de drinkfles 

mee naar huis om even uit te spoelen en opnieuw te vullen. 
 

 

 
 



4de leerjaar A: juf Ingrid en juf Sanne en 4de leerjaar B: juf Veerle 
Welkom in het vierde leerjaar! We maken kennis met de nieuwe klas, de nieuwe juffen en misschien ook 

wel nieuwe leerlingen??? We leren de werking in de klas kennen en maken goede afspraken. 

 Wiskunde: We pikken de draad weer op van het derde en herhalen wat we daar hebben geleerd. 

 Nederlands: Thema: ‘Wat een idee!’ We ontdekken gekke uitvindingen en uitvinders. We lezen erover in 

een strip en kiezen wat we het grappigst vinden. 

 W.O.: Thema: ‘Een leuke school maak je zelf!’ We lezen en praten over wat voor ons een school ‘leuk’ 

maakt. Wat zijn onze verwachtingen? Wat willen we leren? Wie kan ons helpen? Hoe kunnen we goed 

samenwerken? 

 Muzo: Voor ons eerste knutselopdrachtje brengen we een verjaardagsversje mee. Bedenk er zelf één of 

ga op zoek op internet. 

 

5de leerjaar A: juf Bieke en juf Liesl, 5de leerjaar B: juf Lindsey en 5de leerjaar C: juf Stien  

 Welkom in het vijfde leerjaar! We maken kennis met elkaar en leren de klasafspraken kennen. 

 Frans: Bonjour! Onze eerste Franse les… We leren onszelf voorstellen. 

 Nederlands: We herhalen de hoofdletters en frissen de woordsoorten op. Bijvoeglijk naamwoord, 

zelfstandig naamwoord, werkwoord, lidwoord: klinkt dat je nog bekend in de oren? 

 W.O.: Ons eerste thema is: ‘Terug van vakantie!’. Hoe is jullie vakantie geweest? Wat is je mooiste 

herinnering? We halen een atlas boven en leren hiermee werken. We bekijken legendes bij kaarten, leren 

de schaal verwoorden en werken met een windroos en kompas. 

 Wiskunde: We vermenigvuldigen en delen met natuurlijke getallen. 

 Vrijdag gaan we zwemmen! Vergeet je fiets niet na te kijken en neem je zwemzak mee. 5A zwemt 

deze week tijdens de middag, dus zij zorgen dat ze zeker op school blijven eten.  

 

6de leerjaar A: meester Geert en 6de leerjaar B: juf Danny 

 Frans: Unité 21: ‘De nouveaux élèves’. Je leert jezelf en anderen voorstellen, zeggen hoe oud je bent. 

Zeggen vanwaar je bent en waar je woont. Vragen en zeggen welke taal iemand spreekt. Iets vertellen 

over je familie. 

 Nederlands: Thema 1: ‘Wie is jouw held?’ Je stelt met de klas een heldenmuur samen. Je zoekt uit wat 

‘een held zijn’ betekent en je maakt kennis met verschillende helden. Helden uit het dagelijkse leven, 

helden uit verhalen en helden uit de geschiedenis. Je gaat ook een persoonlijke held kiezen en 

voorstellen aan de klas. Na democratische verkiezingen zal één van jullie helden worden uitgeroepen tot 

‘topheld’. 

 Vrijdag gaan we voor de eerste keer zwemmen. Breng 

je zwemgerief, fiets, helm en hesje mee. De jongens gaan 

als eerste zwemmen, zorg dat je tijdig op school bent. 

 Wiskunde: We starten donderdag al met de 

herhalingsoefeningen: Getallen tot 1 miljoen, 

kommagetallen tot 0.001 en punten, lijnen en vlakken. 

 W.O.: We worden peter of meter over een leerling van 

het eerste leerjaar. Donderdag kiezen we een petekindje, 

vrijdag geven we hen een rondleiding doorheen de 

school. 

 

Algemeen lagere school 
 

                                              ETEN ’s middags 
In de eetzaal kunnen leerlingen melk of water drinken. Melk kost €0,40 per tas. Water is gratis. 

                                       

 

 

 

Voor melk worden er op maandagmiddag bonnetjes verkocht op het secretariaat. Deze bonnetjes worden in 

pakjes per 10 verkocht. Kinderen moeten geen geld meebrengen. Dit komt op de schoolrekening. 
 

 



Bewegingsopvoeding 
Voor de lessen bewegingsopvoeding vul je je turnzak met: 

    -   pantoffels (of sportschoenen) met propere witte zolen 

    -   een donkerblauwe/zwarte turnshort 

    -   een turn t-shirt van de school 

    -   voor degene met lange haren: een elastiekje 
 

Indien je een nieuw turn T-shirt nodig hebt, kan je dit aankopen tijdens de turnlessen. 

Hiervoor neem je €7 mee in een gesloten enveloppe met daarop je naam, klas en eventueel je 

maat (zie onder). 
 

    Als er geen maat op staat, kijkt juf Lore wat er het beste past. 
 

Onderstaande maten zijn beschikbaar:  
    -   6-8 jaar (122-128)  

    -   9-11 jaar (134-146) 

    -   12-14jaar (152-164) 

    -   small (volwassen) 
 

   Sportieve groetjes, 

       juf Lore 
 

 

Bike2School, want echte helden fietsen naar school 
Wist je dat je vanaf 1 september opnieuw kan sparen voor bucks? Ook nieuwe leerlingen kunnen deelnemen 

en mee beginnen sparen. Klinkt dat als muziek in je oren? Lees dan snel verder! 

Bike2School, want echte helden fietsen, steppen of stappen naar school… 

Vanaf 1 september 2022 kan je virtuele munten of ‘bucks’ sparen elke keer je met de fiets, met de step, de 

bus of te voet naar school komt. Een handige tag aan je fietswiel of je boekentas en een scanner aan de 

schoolpoort zorgen ervoor dat elke ochtend dat je naar school stapt, stept of fietst je bucks kan verdienen. Je 

kan de bucks uitgeven met je eigen persoonlijke bike2school betaalkaart die je samen met je tag van de 

school krijgt. 

 

Die bucks zijn ook echt iets waard, want je kan ze uitgeven bij deelnemende lokale handelaars voor een 

waarde van 10 cent per buck. Hoe snel kan je die bucks dan verdienen? Als je 2 dagen duurzaam naar school 

komt krijg je 1 buck, of 0,10 euro. Sommige weken kan je zelfs dubbele punten verdien! 

 

Is dit je eerste jaar op de school of deed je vorig jaar nog niet mee? Aarzel dan niet in om in te schrijven. Als 

je vorig jaar al mee deed dan kan je met je tag en betaalkaart gewoon verder sparen. Ben je je tag verloren? 

Laat snel iets weten aan je school om een nieuwe tag te krijgen en opnieuw te sparen.  

 

We doen ook nog een oproep aan de ouders waarvan de kinderen de school verlaten hebben om de tag in de 

school te bezorgen zodat deze hergebruikt kunnen worden. 

 

Wil je graag nog wat meer informatie, neem dan een kijkje op www.iok.be/bike2school of 

https://www.kasterlee.be/product/3084/bike2school. 

 

Hierbij vinden jullie ook al de data wanneer er dubbele punten kunnen verdiend worden. 

 

      -    Sinterklaascampagne/fluocampagne: 28/11/22 – 02/12/22 

      -    Goede voornemens: 23/01/23 – 27/01/23 

      -    Lentecampagne + wedstrijd: 13/03/23 – 17/03/23 

 
Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI Kempen, Vlaanderen en de provincie Antwerpen. 

 

http://www.iok.be/bike2school
https://www.kasterlee.be/product/3084/bike2school


 
 

  
 

Het hele parelteam wenst alle 
kinderen een fijne start in het 

nieuwe schooljaar! 
 

 


