
Ons verhaal 
Bij een nieuw schooljaar hoort een nieuw jaarthema. 
Dit jaar blikken we terug, staan we stil bij het nu en 
kijken we vooruit met het thema ‘Ons verhaal’. 
Het verhaal van onze school is een mooi, soms woelig verhaal van 
kabbelende beekjes, hier en daar een diep dal, steile hellingen en soms echte 
cliffhangers. Die dingen nemen we mee, we leren er samen uit. Maar ook - en 
vooral - het nu is belangrijk. Wat gebeurt er op dit moment? Wat vinden we 
leuk en wat minder? Wat loopt goed en waar moeten we nog samen aan 
werken? En uiteraard hangen we dat ‘nu’ vast aan een vooruitblik: waar 
willen we met onze leerlingen naartoe? Welke waarden en normen geven we 
ze mee zodat ieder van hun onze school kan verlaten als een fijn persoon die 
verbonden met zijn omgeving toch ook z’n vrouwtje of mannetje weet te 
staan.  

Hoe we dat concreet doen? Maandelijks komen we per vestiging met alle 
kinderen bij elkaar om stil te staan bij een bepaalde waarde of norm. Daar 
wordt een passend verhaal over verteld en wordt alles gebald in één 
kernwoord. In september ging het om OPEN, in oktober om ECHT. 
We leerden OPEN te staan voor elkaar en elkaar ECHT te laten zijn. 
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Drop ze bij ons! 
Thuis nog lege 
batterijen, lege 
inktpatronen en/of 
oude GSM’s? Breng 
ze bij ons binnen! 

Gepaste kledij! 
De herfst en dus 
ook de regen zijn in 
het land! Zorg voor 
aangepast schoeisel 
en kledij voor je 
kind(eren). 

Trooper! 
Koop je weleens 
iets online? Surf via 
tropen.be/cajetanus 
naar je favoriete 
webwinkel en steun 
ons gratis! 

http://tropen.be/cajetanus


“Proficiat met de geboorte van uw…” 
Sint-Cajetanus werd opnieuw geboren en graag wilden we zoveel 
mogelijk mensen betrekken in ons verhaal. 
Op 1 september kwam minister van onderwijs Ben Weyts de feestelijke wedergeboorte van Sint-
Cajetanus bijwonen. Hij onthulde zijn prachtig gerestaureerde beeld en samen met nog een paar 
andere genodigden en een lekkere koffiekoek die we van de gemeente kregen, vierden we deze 
bijzondere dag. 

Verder kregen jullie het allemaal in de boekentas van je kind mee naar huis of vonden jullie het samen 
met alle Perkenaars in jullie brievenbus: het geboortekaartje van Sint-Cajetanus. Op dat kaartje staat 
de QR-code die op zijn beurt verbonden is aan een geboortelijst. Met grote trots maar nog veel grotere 
dankbaarheid delen we jullie mee dat we reeds 4578,56 euro mochten ontvangen van allerlei gulle 
ouders en andere sympathisanten. Dit nieuwe hoofdstuk van ’Ons verhaal’ zijn we alvast super goed 
gestart. Wil je ons nog steunen? Dat kan! Er staan nog een hele hoop dingen op onze geboortelijst. 

Vrijwilliger gezocht 
Moeke Veerle moet een operatie ondergaan en wij zoeken iemand 
die haar kan vervangen. 
Vanaf 12 november zoeken we iemand die ons van 09:30 tot 13:30 als vrijwilliger kan komen bijstaan 
om het speeltijd- en middagtoezicht te doen, wat op te ruimen en af te wassen en dat 2 keer per week, 
gedurende 4 weken. Ken jij iemand die dat wel zou zien zitten? Laat het dan zeker weten aan juf 
Lieve.  
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Dag van de jeugdbeweging 
In je scouts- of chiro-uniform naar school! 

Op 23 oktober zetten we graag de dag van de 
jeugdbeweging in de kijker. Alle kinderen die lid zijn 
van de scouts, de Chiro of een andere jeugdbeweging, 
mogen die dag in hun uniform naar school komen. Zelf 
zijn we als school fan van het naar een jeugdbeweging 
gaan: je oefent op sociale vaardigheden, leert er zonder 
veel moeite creatief en probleemoplossend denken, 
komt eens los van al die schermpjes, als je ouder wordt 
leer je er binnen een veilig kader omgaan met 
verantwoordelijkheid en vooral: het is gewoon keitof!  

#Samentegencorona 
Niemand kijkt er nog van op, maar hoe zit het binnen onze school? 
De juffen en meesters met een mondmasker, de liters zeep in de voorraadkast en de tientallen 
sproeiflessen met handontsmetting, ze zijn niet meer weg te denken uit ons schoolbeeld. ’s Ochtends 
worden bij het goeiemorgen groeten, de vele kinderhandjes duchtig ontsmet en dat gedurende de dag 
nog wel een keer of 10. Daarnaast worden diezelfde handjes ook geregeld eens geschrobd met water 
en zeep. In de kleuterschool zijn we niet zo tuk op het ontsmetten, daar worden de handjes altijd 
gewassen met water en zeep. De leerkrachten van de lagere school zitten ’s middags in de refter 
omdat er daar meer ruimte is om de afstandsregels in acht te houden. Kortom: we doen allemaal ons 
best om de coronaregels te respecteren en zien dat dat loont: hier en daar een kind in quarantaine 
omwille van een besmet familielid, maar zeker geen ernstige gevallen. Laten we dat allemaal zo 
volhouden. Samen kunnen we dat!
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