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Zaterdag 26 september werd Jill geboren. 
Jill  is het dochtertje  van Greet  en  Lesley en de kleine zus van Wolf  ( L3) en Max ( L1).  
Wij wensen hen van harte proficiat ! 

 
 

Donderdag 1 oktober  2020 
NM : startviering voor onze leerlingen  (in onze schoolbubbel op de speelplaats) 
 
Zondag 4 oktober  2020 
Werelddierendag 
 
Maandag 5 oktober  2020 
Dag van de leerkracht   
Saved by the bell  
“Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Maar 
miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Met Saved by the 
bell zullen we, op de Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra laten 
rinkelen. Zo kan iedereen horen dat elk kind en elke jongere recht heeft op goed, kwaliteitsvol 
onderwijs.” 
Wie thuis een belletje heeft , maag dat vandaag meebrengen naar school.  

Zwemmen voor 1,2,3 en 4 
 
Woensdag 7 oktober  2020 
pedagogische studiedag  
De lln hebben een vrije dag. 
 
vrijdag 9 oktober  2020 
Scholenveldloop in een ander kleedje gestoken.  
We lopen in onze school, zonder toeschouwers, alles corona-proof.  
Zorgen jullie ervoor dat je kind sportief gekleed naar school komt vandaag ?  
Moesten de weergoden ons in de steek laten, verplaatsen we deze loop naar een 
andere dag !  
 
11 t.e.m. 18 oktober 2020 :  
Week van het bos . Welke activiteiten en wanneer , deze info volgt nog !  
 
 

http://www.denhulst.be/


 

Maandag 12 oktober 2020 
Facultatieve vrije dag !  
Leerlingen en leerkrachten hebben een vrije dag !  
 
Dinsdag 13 oktober 2020 
Vergadering ouderraad ( 20.30u.) 
Rapport 1ste leerjaar  
 
Zaterdag 17 oktober  2020 

Take away Pizza, Pasta en Vino @Den Hulst 

U kan inschrijven via volgende QR code 
 
 
of via   www.denhulst.be 
 
 
of u kan de papieren versie invullen en terug bezorgen aan de juf.  
(inschrijven kan t.e.m. 13 oktober) 
 
Maandag 19 oktober  2020  
Zwemmen 3,4 ,5 en 6 
 
Woensdag 21 oktober  2020  
Kijkdag voor nieuwe kleuters in de kleuterschool  
 
Vrijdag 23 oktober  2020 
Dag van de jeugdbeweging.  
Kinderen die aangesloten zijn bij een jeugdbeweging mogen vandaag in hun 
jeugdbewegingsoutfit naar school komen.  
 
 

Met vriendelijke groeten  
 
Directie en leerkrachten   

 

http://www.denhulst.be/

