
 

 Kalender november 2018  

 scholen Ingooigem 

do 1 Herfstvakantie vr 16  

vr 2 Herfstvakantie za 17  

za 3 Herfstvakantie zo 18  

zo 4  ma 19 2: uitstap naar Tiegembos 

ma 5 Welkom aan de nieuwe peuters! 
3de kleuter: bezoek René De 
Clercqmuseum in Deerlijk 

di 20  

di 6 1, 2, 3 : geen zwemmen 
1,2,3: “Technopolis on tour” in 
Zwevegem.  
4: BE-Part 

wo 21  

wo 7  do 22 5: American games 
kleuters:grootouderfeest 

do 8  vr 23  

vr 9 6: Vlaamse junior STEM Olympiade  za 24  

za 10  zo 25 Dag van de wetenschap 

zo 11 Herdenking wapenstilstand WO I ma 26 6: BE-Part 

ma 12 3de kleuter: bib di 27 4,5,6: zwemmen 

di 13 4,5,6: zwemmen wo 28 Pedagogische studiedag: vrije dag voor 
de kinderen.  

wo 14 5+6: netbal do 29 5: BE-part 

do 15 4,5,6: bib 
5: MST op school 

vr 30 6: bezoek VTI Waregem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

MOS Vrije Basisschool en gemeenteschool 

 
Dank voor jullie aankoop en steun bij het bloemenproject.  
  
In de herfstvakantie worden de eerste werken aangevat aan de speelplaats van de vrije 
basisschool. Op maandag, dinsdag en woensdag wordt de afsluiting opnieuw geplaatst en 
wordt een deel van de tegels verwijderd. Na de vakantie zullen de kinderen de haag 
aanplanten. 
Alle hulp is welkom! Een warme “merci” aan alle helpende handen, op welke manier ook! 
 

Op 12 november plannen we een bloemenbollenplantdag in GLS. 
Na de herfstvakantie zullen ook de kinderen in de vrije basisschool delen beplanten op de speelplaats.  
 
 

11 november: speciale herdenking wapenstilstand Eerste Wereldoorlog 

 
Naar aanleiding van de honderdjarige herdenking van de 
bevrijding in de regio, gaat ook in de kerk van Ingooigem een 
speciale viering door op 11 november. 
Voor de gelegenheid zullen Ierse nabestaanden van soldaten 
die destijds hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid, op 
deze unieke plechtigheid aanwezig zijn. De viering start om 9u. 
Nadien is er een optocht en bloemenhulde aan het Engelse 
kerkhof. 
We nodigen u van harte uit om dit bij te wonen. U zal de poppies 
herkennen die de kinderen maakten tijdens de vuurliniedagen 
van Tiegem begin dit schooljaar. 
 

 
 

Voorleesweek 

 
In de week van 17 tot 25 november gaat de voorleesweek door. 
Kind + boek = ideale match! 
Voor wie samen met zijn kind op zoek wil naar een ideaal boek, 
op www.boekenzoeker.org kunnen jullie per leeftijd en interesse 
een leuk boek vinden. Als dat geen wijze activiteit is om in de 
herfstige dagen mee in een hoekje te kruipen. Veel plezier! 
 
 

Wist-je-dat... 

 
…. elke maand één talent in de kijker staat ? Wekelijks vind je in de agenda van jouw kind een spreuk 
 

Prettig verlof! 

 
Met deze post gaan we de vakantie in: geniet van de herfsttijd! 
 

http://www.boekenzoeker.org/
http://www.boekenzoeker.org/

