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Gabbers & co
Op 12 november maakt ook Gabbers & co de brug. Er wordt die dag geen opvang georganiseerd op
hun locaties.
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Gelieve geen snoep of chocolade mee te geven in de brooddozen. Bedankt!
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Wat hebben onze kleuters dat al goed gedaan! Af en toe vloeiden
er hier en daar nog eens traantjes maar we speelden allemaal al flink in onze klasjes. Vrijdag gingen we
zelfs al op stap naar het bos. Volgende week leren we de juf, de klas en onze vriendjes nog beter
kennen. We kijken ernaar uit!
* Muizen- & Berenklas: Een nieuw schooljaar, een nieuwe start, een nieuwe juf… Wij werken volgende
week verder rond het thema ‘Mijn klas, mijn vriendjes’. Tijdens dit thema krijgen de kleuters de kans om
terug te wennen aan het naar school gaan, de school- en klasomgeving te verkennen, de nieuwe juf en
klasgenootjes te leren kennen, de regels en afspraken te ontdekken. Maandag zit er plots ook een
nieuw vriendje bij ons in de klas. Het is onze klaspop “Loeloe”. Ze is nog nooit naar school geweest en
zal de kleuters vragen om samen met haar de klas en onze school verder te ontdekken. Spannend!
Het is deze week een drukke postweek. Graag de invulbriefjes zo snel mogelijk terug te bezorgen aan
de juf (controlefiche + brief voor toestemming persoonlijke gegevens i.v.m. de verjaardagen en of er
foto’s van uw kind mogen gepubliceerd worden op de website van de school).
* Kikker- & Varkentjesklas: De start van ons laatste jaartje kleuterschool is gemaakt. We hebben onze
klas al een beetje verkend. Maar om ze helemaal te verkennen hebben we natuurlijk meer tijd nodig.
Volgende week staat dan ook volledig in het teken van leren kennen van afspraken en de hoeken van
de klas. We starten ook met het keuzebord, zo leren we een beetje bewuster te kiezen voor een
bepaald hoekje.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Uiteraard is het een beetje aanpassen aan de nieuwe klas, maar we zijn flink van start
gegaan. Wauw, we kunnen zelfs al een beetje lezen...
In klas 1A komt juf Laura op donderdag 9 september de lessen geven. Zij zal daar later dit schooljaar
nog verschillende dagen stagelopen.
* 3de leerjaar: Vanaf dinsdag 7 september gaan we om de twee weken op dinsdag zwemmen.
We maken de verplaatsing met de bus. De leerlingen brengen een zwemzak mee met het volgende:
* zwembroek of badpak
* 2 handdoeken
* eventueel een borstel of een kam
* 4de leerjaar: Met veel plezier zijn we gestart. We gaan er samen een 'boombastisch' schooljaar van
maken. We verwachten één ouder per kind op onze infoavond op dinsdag 7 september.
Vanaf dinsdag 14 september gaan we om de twee weken op dinsdag zwemmen.
We maken de verplaatsing met de bus. De leerlingen brengen een zwemzak mee met het volgende:
* zwembroek of badpak
* 2 handdoeken
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* eventueel een borstel of een kam
* 5de leerjaar: ‘En action, en action, les filles et les garçons’. Inderdaad, onze leerlingen hebben deze
eerste week niet stil gezeten. De eerste woordjes Frans waren al te horen in de klassen, de eerste
herhaling van wiskunde verscheen reeds op het bord, zelf nadenken over geluk en hoe je jezelf moet
oriënteren stonden al op het programma. Kortom… ‘en action, en action, les filles et les garçons’!
Opgelet… vergeet niet tegen volgende week in orde te zijn met je eigen vulpen en bijpassende
vullingen.
Agenda
* 6-09-2021: Algemene infoavond 2de, 3de en 6de lj.
* 7-09-2021: Algemene infoavond 4de en 5de lj. // Zwemmen 3de lj.
* 13-09-2021: Geen avondstudie – PV
* 14-09-2021: Zwemmen 4de lj.
* 21-09-2021: Zwemmen 3de lj.
* 27-09-2021: Schoolfotograaf
* 28-09-2021: Zwemmen 4de lj.

