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NIEUWSBRIEF OKTOBER 2017  

Agenda november 2017 
 

Maandag 30 oktober tem. vrijdag 3 november: Herfstvakantie 
 

Maandag 6 november Sportdag 3de kleuter A 

Dinsdag 7 november Sportdag 3de kleuter B 
 

Maandag 13 november Oudercontact 1ste leerjaar vanaf 16.00u 

Woensdag 15 november Spel zonder grenzen in de namiddag 
 

Maandag 20 november Medisch schooltoezicht 1ste leerjaar A 

Dinsdag 21 november Sportdag 1ste leerjaar A 

Donderdag 23 november Sportdag 1ste leerjaar B 
 

Maandag 27 november Medisch schooltoezicht 1ste leerjaar B 

Woensdag 29 november Trefbal voor 3de en 4de leerjaar in de namiddag 

Verkeer 

Na de herfstvakantie starten we met de actie Helm Op Fluo Top. 

Wie zichtbaar is op de weg, is minder kwetsbaar in het verkeer. 

Ook de fietshelm kan levens redden. Helm Op Fluo Top helpt  

scholen het dragen van fluokledij en de fietshelm stimuleren. Zo 

gaan meer kinderen zichtbaar en veilig de baan op. Belangrijk, 

zeker tijdens de donkerste maanden van het jaar. 
 

De kinderen krijgen een spaarkaart. Wanneer ze met een fluohes (te voet) en met helm en 

fluojas (met de fiets) naar school komen verdienen ze een sticker. Zo kunnen ze leuke belonin-

gen verdienen zoals gratis toegang tot de ZOO Antwerpen of Planckendael. Doen jullie alle-

maal massaal mee? Meer info vinden jullie op www.helmopfluotop.be 

Werken aan het dak van de school: 
De dakwerken aan de kant van de speelplaats zijn zo goed als af. Daarom is 

de stelling nu verplaatst naar de voorkant van de school. De stelling is zo  

opgesteld dat het voetpad nog beschikbaar is. Het einde van de werken is 

voorzien voor de kerstvakantie. 



Herfstwandeling van de oudervereniging 
Met 315 deelnemers en met prachtig weer is de herfstwandeling een echt succes geworden 

Uitdelen uitnodigingen verjaardagsfeestjes in de lagere school 
Tot nu konden de kinderen de uitnodiging voor hun verjaardagsfeest 

op school uitdelen. Wij zien echter dat niet uitgenodigd worden op een 

feestje heel diep snijdt bij sommige kinderen. Dat leidt vaak tot traan-

tjes en conflicten. Daarom zouden we het fijn vinden mochten de uitno-

digingen buiten de school om bezorgd worden vb. via mail of sms. Om-

dat jullie als ouders soms niet over alle contactgegevens beschikken 

geven wij na de herfstvakantie een brief mee waarin jullie de toestem-

ming geven om de contactgegevens van de klaslijst van jullie kind door 

te geven aan andere ouders. Zo beschikken jullie dan thuis over de nodige gegevens. 

Onze co-teachers 
Even voorstellen.... 

Juf Isabel, juf Renate en meester Patrick co-teachen op onze school 

in het lager. Juf Isabel begeleidt voltijds in het 3de en 4de leerjaar. 

Juf Renate ondersteunt vooral onze eersteklassers. Meester Patrick 

biedt hulp bij de differentiatie in het 2de leerjaar. Ook zij dragen hun 

steentje bij om jullie kinderen vleugels te geven. 

 

Nieuws uit de klassen 

Op de pedagogische studiedag werd heel wat werk verzet. 



Uit de kindermond 
In het 1kk had een kleuter het over de PANNEN-

STOEL i.p.v. de paddestoel. 
 

Een van onze leerlingen schreef het volgende: 

Mijn lievelingseten is makarooie. 

Ze bedoelde natuurlijk macaroni. 

 

Ik ging met enkele kleuters uit de 3de klas terug naar 

de klas . Die kleuters  begonnen wild te lopen. 

Ik zei hen dat het niet nodig was om vlug te lopen, 

want dat je er ook komt als je stapt. Waarop een kleu-

ter vroeg : " Juf is het dan niet ambetant als ik rap 

stap ? " 

 

Ik toonde in de kring een prent van een egeltje en 

vroeg aan de kleuters wat er op de prent te zien was. 

Een kleuter antwoordde dat het een kegel was. 

 

Enkele sfeerbeelden uit de sportlessen 



Lees je rot in 1L 

 



HERFST OP SCHOOL  



Muzische activiteit L3 

 



Sport is gezond en al zeker op woensdagnamiddag 



Een greep uit enkele activiteiten in de klassen 
Op donderdagnamiddag wordt er veel gelezen. De kinderen uit beide derdes doen dit 

samen: dobbelsteenlezen, opdrachtlezen, tempolezen, computerlezen, knuffellezen, 

luisteren naar een spannend verhaal dat voorgelezen wordt... Ze kunnen rekenen op 

de hulp van ouders en grootouders. Dikke merci! 


