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Dag van de sportclub
Woensdag 29 september is het "Dag van de sportclub". Op deze dag mogen onze leerlingen hun
sport(club) in de kijker zetten. Dit kunnen ze doen door in sportoutfit van de sportclub naar school te
komen.
We verwachten dat jullie massaal deelnemen. Wie weet vallen we wel in de prijzen? Waardebonnen
voor de aankoop van sportmateriaal of een optreden van de KetnetBand zijn alvast enkele
mogelijkheden.
Kriebelbeestjes
In enkele klassen zijn luisjes gevonden bij de kinderen. Gelieve steeds aan de leerkracht te melden
wanneer je kind last heeft van luisjes of neten. Alleen dan kunnen we een correcte en snelle aanpak
garanderen.
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Onze eerste Wieltjesdag was een groot succes. Vanaf nu zullen we dit maandelijks doen.
Bekijk dus telkens ook het algemene deel in onze Nieuwsbrief. Breng zeker een fiets/step mee die
goed in orde is, zodat onze kleuters er volop mee kunnen rijden die dag. Op het einde van de dag
moet je de fiets/step weer mee naar huis nemen.
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Ondertussen voelen we ons al goed in onze klassen en op onze
school. Dinsdag hadden we ook onze eerste Wieltjesdag. Dat was een groot succes! Verder keken we
deze week weer naar TikTak, gespeeld door juf Lise. Donderdag gingen we in de namiddag op stap
naar het bos en mochten we klimmen over dikke boomstammen. Vrijdag kwamen Biba en Loeba weer
langs om met ons te bewegen. Volgende week werken we nog even verder rond naar school gaan,
vriendjes…
De Egeltjes en Nijntjes mogen volgende week een foto meebrengen van hun huisdier/lievelingsdier.
* Muizen- & Berenklas: Woefwoef, miauw… Binnenkort vieren wij dierendag! Hierdoor werken wij rond
het thema ‘Huisdieren’. Juf Leen en juf An brengen hun hond een keertje mee naar school. We
bereiden ons hier goed op voor door een kringgesprek te voeren over de hond: hoe kunnen we hem
aaien, wat eet een hond… Spannend! We gaan ook een hondje knutselen en maken een dierenwinkel
bij ons in de klas.
* Kikker- & Varkentjesklas: We speelden afgelopen week al heel wat spelletjes om elkaar te leren
kennen maar ook om ons bewust te worden van ons eigen lichaam. We zijn ook een 'pop' aan het
maken die misschien wel even groot is als wij zelf. Hiervoor hebben we heel wat moeten meten. Maar
ze is nog niet klaar, daar werken we volgende week aan verder. Op maandag komt de fotograaf. Dat
komt net goed uit want we noemen ons thema dan 'Eén twee drie, klik!'.
Lagere school
* 1ste leerjaar: We beleefden al heel wat leuke momenten. Je kan op de website van de school enkele
sfeerbeelden zien bij de fotoreportage van je klas.
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Agenda
* 27-09-2021: Schoolfotograaf
* 28-09-2021: Zwemmen 4de lj.
* 1-10-2021: Pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen
* 12-10-2021: Geen avondstudie – PV
* 22-10-2021: Kijkdag nieuwe instappers 9.00 uur
* 27-10-2021: Grootouderfeest kleuterschool
* 29-10-2021: Rapport 1

