
 

 

 

 
MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG VRIJDAG ZATERDAG & ZONDAG 

     1 

 

2 

 

3 

-studiedag (vrijaf voor de 

kinderen) 

4 

-scholenveldloop 

5 

-Dag van de sportclub 

-3d: steengelaag 

6 

-zwemmen: 2a 4c 4d 

7 

-3a: steengelaag 

-lager: repetitie vrij podium 

-naopvang centrum in   

  Kerkstraat 63 

8 

-Toermalijnfeesten 

9 

-Toermalijnfeesten 

10 

-Week van het bos 

-4de: Living Tomorrow + 

Technopolis 

-5b+c: oriëntatieloop 

-3b: steengelaag 

11 

-zwemmen: 3a 3c 1a 

-6de: ouderavond digisprong 

12 

 

13 

-6de: start digisprong 

-5a+d: oriëntatieloop 

-leerlingenraad 

-zwemmen: 2b 2c 4a 

-5de: ouderavond digisprong 

14 

-Denk globaal, eet lokaal 

-6de: Antwerpen 

-5de: start digisprong 

15 

 

 

16 

-wereldvoedseldag 

17 

-4/5/6: audities musical 
 

18 

-zwemmen: 3b 3d 1b 

-2c: Vlashof 

19 

-2kl centr.: ouderfeest 

20 

-2kl centr.: grootouderfeest  

-5de: theater Froefroe 

-zwemmen: 2a 4b 4c 

21 

-klasfoto 

-Dag van de jeugdbeweging 

22 

 

23 

 

24 

-1+2kl centr. + Bosd.:  

  poppentheater 

-4/5/6: audities musical 

 

25 

-zwemmen: 3a 3c 1c 

26 

 

27 

-zwemmen: 2b 2c 4d 

-geen studie 

28 

-lager: rapport 

29 

 

30 

 

31 

-herfstvakantie 

 

 

     

Verdere informatie kan je ook steeds vinden op www.toermalijn.be of www.gimme.eu  

http://www.toermalijn.be/
http://www.gimme.eu/


 

 

 

 

• Op zaterdag 8 en zondag 9 oktober organiseren wij weer onze jaarlijkse Toermalijnfeesten. Je kan dit jaar 

in ons tijdelijk schoolrestaurant genieten van een heerlijke barbecue. Volwassenen krijgen op zaterdagavond 

een verwenkoffie aangeboden. Voor de kinderen is er dan een ijsje voorzien. Op zondag is er heel wat 

animatie met het vrij podium, de Vlaamse kermis, het springkasteel, de schmink- en kapselhoek, 

verschillende eetkramen en het speelplaatscafé.  Inschrijven voor de BBQ kan nog tot dinsdag 4 oktober. 

Betalen kan cash op voorhand, via overschrijving of op de dag zelf. 

We verloten op zondagnamiddag na het vrij podium weer een prijs via de drankenkaart die op zaterdag of 

zondag aangekocht is. Gooi de gebruikte kaarten dus niet weg!  

• Let op! Op vrijdag 7 oktober wordt de naopvang in het centrum op de bovenbouw georganiseerd. De 

kleuters worden na schooltijd opgehaald in de klassen. De kinderen van de lagere school kunnen ook eerst 

met de rijen/ouders vertrekken in Kerkstraat 12. Daarna vertrekken alle resterende kinderen (kleuter+lager) 

naar Kerkstraat 63 en kunnen ze daar verder opgehaald worden. 

• Het oudercomité heeft op haar eerste vergadering beslist om dit jaar alle badmutsen voor de kinderen te 

betalen. Dank voor dit mooie gebaar! Heb je de eerste vergadering gemist en heb je wel zin om mee in de 

ploeg te stappen? Geef een seintje via oc@toermalijn.be of spreek de leden aan bij de wijnbar op de 

toermalijnfeesten (zondagnamiddag).  

• In de bovenbouw is ook de leerlingenraad verkozen. Deze kinderen namen het engagement op: (4a) Arne 

Raes en Ward Bogaert (4b) Ferre Vandermeulen en Noor De Clercq (4c) Seraphine Vlaeminck en Rein 

Walgrave (4d) Noor De Gendt en Loes Claes (5a) Aagje Van De Voorde en Marieke Soetemans (5b) Ferre 

Lammens en Alexia Schouten (5c) Flor De Caluwé en Tristan T’jampens (5d) Warre De Geest en Kobe Dullaert (6a) Lieke Penders en Lena De Cock (6b) 

Björke Waterschoot en Kaat De Gendt (6c) Guust Vernimmen en Sander Weemaes (6d) Sies Ingels en Miel Van Severen. Bovendien hebben deze kinderen 

twee vertegenwoordigers gekozen voor de kindergemeenteraad: Arne Raes en Noor De Clercq!  

• Ook de week van het bos zal niet onopgemerkt voorbijgaan. Het thema dit jaar is ‘Op ontdekking’. Heel wat klassen zullen op verkenning gaan in de 

natuur. Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons immers gezonder én creatiever.  

mailto:oc@toermalijn.be


 

 

• Op vrijdag 14 oktober doen we mee met de actie ‘Denk globaal, eet lokaal’ ter gelegenheid van wereldvoedseldag. De kinderen worden 

getrakteerd op een gezond stuk fruit. Wie producten van bij ons koopt, beperkt het vervuilende transport én stimuleert de lokale 

economie. 

 


