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Schoolfoto’s
Dit zijn de laatste dagen dat je online de schoolfoto’s van jouw kind kunt bestellen. Als afsluitdatum
geldt zondag 28 oktober 2018 om 23u59.
Nog niet besteld? Surf dan naar de online bestelsite van onze schoolfotograaf www.vdeonline.com en
geef het foto-ID, dat je dochter of zoon van de fotograaf heeft gekregen, in. Ben je niet meer in het
bezit van deze foto-ID, dan kan je deze opvragen bij het secretariaat.

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Na de vakantie verwelkomen wij onze nieuwe vriendjes. We zullen hen wegwijs maken in
onze klas zodat het klasleven voor iedereen leuk en aangenaam verloopt en zodat we elkaar beetje bij
beetje beter leren kennen. Fijne vakantie!
* Beren- & Vosjesklas: Wat hebben we hard gewerkt om van het grootouderfeest een echt feest te
maken. We hebben dan ook wel een weekje rust verdiend. Na de vakantie gaan we verschillende
activiteiten doen met doekjes. Willen jullie ons helpen om allerlei doeken te verzamelen? Hele grote
doeken, kleine doeken, lapjes, stof, linten, … Het gaat een leuke en creatieve week worden.
* Muizen- & eendjesklas: Als je iemand ziet met een zwarte punthoed, als je iemand ziet met een
pukkel op haar neus, op haar rug een zwarte kat of een heel vies beest… dan weet je het wel, dan weet
je het wel…. ’t is griezelfeest! Na de herfstvakantie vliegen wij er weer in en werken we rond het thema
“Griezelfeest”. Je kleuter mag op maandag 5 november een zaklamp en verkleedkleren rond het
thema griezelen (heks, spook, tovenaar, …) meebrengen. De kleuters spelen hiermee in de klas.
Gelieve alles duidelijk te tekenen met naam.
* Kikker- & Varkentjesklas: Twee maanden hard gewerkt en gespeeld en nu eerst tijd om te genieten
van de herfstvakantie! Daarna verwachten we jullie weer uitgerust in de klas voor een nieuw thema
“Waar woon jij?”. Vast niet in een holletje! In een huis of een flat? Of misschien wel in een paleis? Of
heb je geen huis zoals de verdrietige koning? Wat is er nodig in een huis? Is dat voor iedereen
hetzelfde? Hoe wordt een huis gebouwd en hoe wordt een huis een thuis? Stof genoeg om ons meer
dan een week in te verdiepen. Heb je leuke boeken of informatie bij het thema, dan mag je dat mee
naar school brengen.

Lagere school
* 1B: Naar aanleiding van onze werolessen rond tandhygiëne, brengen wij (1B) woensdag 7 november
een bezoekje aan de tandartsenpraktijk van Goele Raets (mama van Matteo 2B).
* 4de leerjaar: Na de herfstvakantie gaan we voortaan de verplaatsing van en naar het zwembad met de
bus doen. De onkosten worden doorgerekend op de schoolrekening. Meer informatie kunnen jullie
vinden in de brief die de leerlingen vandaag mee naar huis krijgen.

Agenda
* 26 oktober 2018: Geen avondstudie (voor vakantieperiode)
* 29 oktober - 4 november 2018: Herfstvakantie
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* 5 november 2018: Instapdag
* 6 november 2018: Zwemmen 4de lj.
* 9 november 2018: Rapport 1
* 12 november 2018: Geen avondstudie – PV
* 13 november 2018: Zwemmen 3de lj.
* 15 november 2018: Oudercontacten 2de t.e.m. 6de lj.
* 19 november 2018: Start voorleesweek
* 20 november 2018: Zwemmen 4de lj. // Oudercontacten 2de t.e.m. 6de lj.
* 21 november 2018: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 22 november 2018: Oudercontacten 1ste t.e.m. 3de KS
* 27 november 2018: Zwemmen 3de lj. // Oudercontacten 1ste t.e.m. 3de KS

