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Schoolfoto’s
Op vraag van velen zet onze schoolfotograaf de schoolfoto’s weer online en dit van 12 november 2018
t.e.m. 18 november 2018. Om te bestellen gaat u naar de online bestelsite www.vdeonline.com.
Bent u niet meer in het bezit van de foto-ID om een online bestelling te plaatsen? Op het secretariaat
kan u de foto-ID opvragen.

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 daarom bij het stimuleren van fluokledij en fietshelm. Zo gaan meer
leerlingen zichtbaar en beschermd de baan op. Belangrijk, zeker tijdens de donkerste maanden van het
schooljaar. Concreet wil dit zeggen dat we iedereen willen aanmoedigen om goed zichtbaar naar
school te komen. Dit kan door het dragen van een fluohesje. Leerlingen die met de fiets komen, willen
we vragen een fietshelm op te zetten. De leerlingen van de 3 de kleuterklas en de lagere school kunnen
hiermee stickers verzamelen voor op hun spaarkaart. Zo kunnen ze leuke beloningen verdienen.
Leerlingen die hun kaart snel vol hebben, kunnen klassikaal verder sparen. Op www.helmopfluotop.be
staat alles stap voor stap uitgelegd. In de klassen van de jongste kleuters wordt ook zeker de nodige
aandacht gegeven aan dit project. Deze actie loopt tot aan de krokusvakantie.

Kleuterschool
* OUDERCONTACTEN: Het oudercontact voor onze kleuters komt er weer aan. De lijsten waarop
ingetekend kan worden, hangen op in de inkomhal van onze kleuterschool. De lijsten voor de Kikkeren Varkentjesklas hangen uit aan de rode deur van de klasgang.
* Nijntjesklas: Ons volgende thema zal “Jules en zijn knuffel” worden. Onze kleuters hebben de eerste
stappen gezet in onze klas en nu is het tijd voor iets anders. Een knuffel kennen onze kleuters vanuit
hun eigen belevingswereld en kan hen houvast bieden als ze het moeilijk hebben. Jules ervaart dit ook
en dat schept een band. De kleuters mogen één knuffel mee naar de klas brengen (graag voorzien van
naam alstublieft).
* Beren- & Vosjesklas: We gingen in onze klas aan de slag met doekjes, stofjes en linten. Wat kunnen
we daar veel mee: elkaar eronder verstoppen, rijgen door een grote mand, ophangen met wasknijpers
aan de draad, erop tekenen, ermee kleven, ... Volgende week spelen en ontdekken we nog verder.
Mama’s en papa’s, mogen we vragen om de reservekledij van jullie kleuter aan te passen aan het
seizoen? Bedankt!
* Muizen- & eendjesklas: De afgelopen week zaten er verschillende enge monsters in onze klas. We
zagen spoken, vampiers, pompoenen, heksen, … Volgende week gaan we nog verder griezelen in onze
klasjes. We leren toveren in de heksenschool en we vieren een griezelig heksenfeest voor de jarigen
van november. Maar hiervoor moeten we nog wel de ingrediënten verzamelen in het bos...
* Kikker- & Varkentjesklas: Over huizen en wonen zijn wij nog lang niet uitverteld dus gaan we nog een
weekje door met het thema. De dagen worden stilaan korter, we maken onze kleuters dan ook graag
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bewust van het belang van een fluohesje. Met de stickeractie willen we dit nog eens extra bevestigen
want helm op, fluo top!

Lagere school
* ALGEMEEN: Tijdens de oudercontacten willen we vragen aan iedereen om even langs de verloren
voorwerpen te passeren. Deze kan je vinden aan de kapstok op de 1ste verdieping. Bedankt!
* 1A en 1B: Naar aanleiding van ons thema over gezonde voeding “Knabbel”, willen we in de klas een
fruitsaté/fruitsalade maken. Om alles vlot te laten verlopen, vragen we dat je zoon/dochter een
snijplank, een niet te scherp mes, een stuk fruit, een potje en een lepeltje meebrengt. Wikkel het
geheel in een handdoek in een plastieken zak.
Voor 1A zal dit doorgaan op maandag 12 november.
Voor 1B zal dit doorgaan op donderdag 15 november.
* 1A en 1C: Donderdag 15 november gaan we naar de tandartspraktijk van Goele Raets. We danken
alvast de ouders die ons naar daar willen voeren met de auto. Omdat we te voet terug zullen wandelen,
willen we graag dat alle kinderen een fluohesje aandoen bij vertrek ’s morgens.
* 6de leerjaar: Volgende week gaan we op daguitstap bij "Kunst in Zicht". Geïnspireerd door de
hedendaagse kunsten en de alchemie, werken en ontdekken de leerlingen alles over 'bouwstof' in een
uitdagend muzisch labo. De leerlingen brengen die dag een lunchpakket mee.

Agenda
* 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

