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Kleuterschool
* Nijntjesklas: Jules heeft af en toe een nat broekje, heel herkenbaar voor onze kleuters natuurlijk. Daarom
gaan we volgende week werken rond het thema “Jules op het toilet”. Zelfredzaamheid staat centraal in dit
thema. De kleuters krijgen hier de kans om naar meer zelfstandigheid te groeien. Ze oefenen niet alleen het
toiletbezoek maar ook andere dingen zoals jas aandoen en neuzen snuiten.
* Beren- & Vosjesklas: De Sint komt bijna aan en dat is een heel spannende tijd. Naar aanloop van de Sint
gaan wij werken rond het thema “Schoenen”. Iedereen die een paar kleine of grote schoenen op overschot
heeft, mag deze meebrengen naar school. Hiermee gaan we knutselen en spelen.
* Muizen- & eendjesklas: Griezelen… Onze kleuters kunnen er niet genoeg van krijgen! Het thema leeft nog
volop en hierdoor werken we er nog een laatste week over verder. Het is weer voorleesweek en er komen
enkele ouders een boekje voorlezen in de klas.
Op donderdag en vrijdag komt juf Shanty (stagiaire) nog enkele activiteiten doen in de Muizenklas.
De inschrijvingslijsten voor de oudercontacten hangen uit in onze kleuterhal. Vergeet je hier niet voor in te
schrijven. Bedankt!
* Kikker- & Varkentjesklas: Van ons thema “Bouwen en wonen”, stappen we recht in de woonboot. Of was
het een stoomboot? In alle geval een boot... Want dat is het thema voor volgende week. Als het weer het
toelaat, stappen we op donderdag naar de Nieuwe Kaai om boten te bekijken. Breng die dag zéker je
fluohesje mee. 🚢⛵🚤

Lagere school
* 1ste leerjaar: Op maandag 19 november zullen we in de klas een brief naar de Sint schrijven. Omdat de
kinderen van het eerste leerjaar nog niet zo veel kunnen schrijven, zal het gedeeltelijk een plakbrief worden.
Breng daarom nu maandag een aantal speelgoedfolders mee. Niets ontvangen in de brievenbus? In
hypermarkt Carrefour en in Fun liggen nog folders om mee te nemen. Die avond mag je als ouder de brief
nog even nalezen (kwestie van op de hoogte te zijn van de wensen van je kind). Stop de brief wel meteen
terug in de boekentas, want... Op dinsdag 20 november zullen we onze brieven eigenhandig in het
postkantoor gaan afgeven, zodat deze zeker bij de goedheilig man terecht zullen komen. Doe die dag zeker
je fluohesje aan.
Graag willen we ook Goele Raets en haar assistentes van harte danken om ons te ontvangen in de
tandartsenpraktijk. Het was een super fijne en leerrijke voormiddag!
Vanaf maandag 19 november tot en met zondag 25 november mogen de kinderen een
tandenpoetskalender invullen. Op maandag 26 november brengen ze die ingevuld mee terug. Wie poetst 2
keer per dag zijn tandjes?
* 6de leerjaar: Op maandag 19 november gaan we naar de voorstelling 'Verne' van het toneelgezelschap
'Tist’ in de Warande. 6A en 6B in de voormiddag, 6C in de namiddag. Breng zeker je fluohesje mee.

Agenda
* 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

