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Zwitserlandkampen
Na 2 jaar coronastilte starten volgende zomer de Zwitserlandkampen weer op: een traditie die al meer
dan 55 jaar bestaat op het college. Het kamp voor de lagere school is bedoeld voor de leerlingen van
het 4de, 5de en 6de leerjaar. Een bijzondere ervaring: genieten van de prachtige tochten in het
hooggebergte en de ambiance op de kampdagen vol sport en spel. Bekijk zeker eens de ‘after-movie’
van 2 jaar geleden via deze link. Meer info vind je in bijlage.
Kleuterschool
* Wieltjesdag: Dinsdag 21 september organiseren we onze eerste WIELTJESDAG! Onze kleuters
mogen daarom hun eigen (loop)fiets of step meebrengen. Zet er zeker je naam op! De ‘wieltjes’ mogen
geparkeerd worden op het grasveld naast de kleuterspeelplaats bij het eigen klassymbool. Dit zullen
we vanaf nu maandelijks organiseren in de kleuterschool. De exacte data vind je telkens in de
nieuwsbrief.
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: We kennen stilaan de weg in onze klas en onze school.
Ondertussen genieten we volop van het spelen met onze vriendjes en de juf. Ook Biba en Loeba
kwamen weer op bezoek. Zij leren ons elke keer een nieuwe beweging die we nadien oefenen.
Sommige kleuters kennen Biba en Loeba nog van vorig schooljaar. We keken ook naar Tik tak,
gespeeld door juf Isaura. Tussendoor mogen er kleuters van de Nijntjes- of Egeltjesklas mee in de
Eendjesklas gaan spelen. En ook de 3 vriendjes van de Eendjesklas komen soms samen met juf
Caroline bij de Nijntjes of Egeltjes spelen. Zo leren we elkaar, de juffen en de klassen allemaal goed
kennen.
Ook volgende week werken we nog verder rond het thema ‘Naar school’. Zo krijgen onze kleuters
voldoende tijd om zich goed te voelen in de klas. Bekijk zeker onze klasblog via de website. Zo kan je
zien wat we al allemaal gedaan hebben in onze klassen! Hier vind je ook een filmpje terug met de
speelplaatsafspraken, gespeeld door 'Cas en Lisa'. Zij zullen regelmatig langskomen om de regels te
herhalen, nieuwe materialen aan te bieden...
* Muizen- & Berenklas: Volgende week werken wij nog verder rond het thema ‘Jarig zijn’.
Dinsdag is onze klaspop Loeloe jarig en vieren we feest! We vieren die dag ook onze jarigen van de
maand. We bakken lekkere pannenkoeken en smullen deze op in onze klas. Gelieve die dag niet te veel
boterhammen mee te geven. Er zijn nog enkele kleuters die nog geen kaasdoosje meebrachten naar
school. Gelieve dit tegen maandag mee te geven. We knutselen van dit doosje een mooie
verjaardagstaart. Het zou fijn zijn als iedereen een taartje kan maken. We maakten al een mooi hartje
voor aan onze fotomuur. Op dit hartje plakken we enkele foto’s van onze familie, huisdieren of mensen
die je kleuter graag ziet. We ontvingen van enkele kleuters al wat foto’s maar het zou fijn zijn mochten
we voor al onze kleuters zo een mooi hartje kunnen maken. Alvast bedankt! Meebrengen tegen
maandag (moest je dit nog niet gedaan hebben): enkele foto’s van familie, huisdieren… en een
kaasdoosje.
* Kikker- & Varkentjesklas: Ik ben ik en jij bent jij! De komende week gaan we verder met het thema
'Iedereen is anders, maar hoort erbij'. We spelen dan heel wat spelletjes om elkaar nog beter te leren
kennen, we gaan meten hoe lang onze armen en benen zijn, elkaar meten, spelletjes om onze stemmen
te leren kennen en nog zoveel meer.
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Lagere school
* Turnuniform: Nu we terug gebruik mogen maken van de kleedkamers na de coronacrisis willen we
graag een aantal zaken omtrent het gympak verduidelijken. Het laatste wat we willen is jullie op kosten
jagen, maar we moeten ook een beetje rekening houden met de lichaamshygiëne van onze kinderen.
In principe bestaat ons gympak uit:
- Blauwe T-shirt met logo (aanschaffen via de school)
- Donkerblauwe broek met logo (aanschaffen via de school)
Verder vragen we ook om aparte sportsokken in de gymzak te steken. Dit doen we vooral voor de
lichaamshygiëne. In het beste geval zijn die sokken wit. Zo kunnen wij als leerkracht duidelijker merken
dat de leerling effectief van sokken heeft gewisseld. Speciaal witte sokken gaan kopen naar de winkel is
geen must. Andere sokken meegeven vragen we dus zeker wel. Het voordeel van witte sokken is ook
dat deze eenvoudig genaamtekend kunnen worden.
Betreffende de gymschoenen. We hebben op onze school de mogelijkheid om zowel indoor als
outdoor te sporten. Daarom willen we zeker dat de gymzak voorzien is van indoorschoenen/pantoffels
(geen markering op de vloer achterlaten is de referentie hier). Verder vragen we ook dat de leerlingen
(op de dagen dat ze gymles hebben) kunnen beschikken over sportieve schoenen om ook outdoor te
kunnen sporten. Hier is het wel toegestaan om met deze schoenen naar de school te komen. We willen
vermijden dat kinderen een extra paar sportschoenen in de tas hebben zitten om deze vervolgens
slechts enkele malen te dragen. We beseffen dat de voeten van de kinderen soms snel kunnen groeien.
Een paar extra outdoorschoenen aankopen om in de gymzak van de school te steken, levert hier vaak
niet het nodige rendement op. Kortom: jullie maken jullie als ouder zelf de keuze om:
outdoorschoenen continu in de gymzak te laten zitten of om gemakkelijke sportieve schoenen aan te
doen op de dagen van de gymles. Belangrijkste voor ons is dat de kinderen op de dagen van de
gymles kunnen beschikken over een schoen waar eenvoudig mee gesport kan worden. Dank!
* 1ste leerjaar: Maandag komt de schoolarts langs voor het spuitje. Gelieve het boekje van Kind &
Gezin (of de vaccinatiekaart) mee naar school te geven.
* 5de leerjaar: In oktober nemen we deel aan een project rond 'Dode hoek en zichtbaarheid' in het
stadspark. De exacte data geven we zo snel mogelijk door. We maken de verplaatsing met de fiets.
Mogen we daarom nu al vragen om de fiets van uw kind na te kijken en eventueel in orde te brengen.
Deze week starten we met actua in ons leerjaar. Wekelijks volgen enkele leerlingen de actualiteit. De
week nadien stellen ze 1 hoofdpunt en 3 kleine nieuwspuntjes voor aan de klasgroep. In de klas wordt
afgesproken welke leerlingen aan de beurt zijn.
Agenda
* 27-09-2021: Schoolfotograaf
* 28-09-2021: Zwemmen 4de lj.
* 1-10-2021: Pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen

