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Vrije dag
Morgen, vrijdag 1 oktober, is het pedagogische studiedag. De kinderen hebben hierdoor een vrije dag.
Warme kledij
Zorg dat uw kind warm genoeg gekleed is omdat de ganse dag de klapramen en deuren openstaan.
Zelfs als binnenkort de verwarming aangaat, zal het fris blijven in de klas.
Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: We haalden maandag allemaal onze mooiste glimlach naar boven
voor de klasfoto. Ook vierden we deze week feest omdat juf Tinne en juf Lise recent in het
huwelijksbootje zijn gestapt. We dansten samen, gaven onze zelfgemaakte cadeautjes, tekeningen en
kaartjes af en krijgen een lekkere versnapering. Volgende week werken we rond (huis)dieren in onze
klassen. Daarom nog een warme oproep om een foto van je huisdier/lievelingsdier mee te brengen.
Bedankt!
* Muizen- & Berenklas: In onze klas werken we verder rond het thema ‘Dierendag’. Tijdens dit thema
maken we verder kennis met verschillende dieren. Onze kleuters mogen een prent of een foto van hun
lievelingsdier meenemen tegen maandag. Samen ontdekken de kinderen wat huisdieren eten, wat voor
geluid ze maken en hoe we voor ze moeten zorgen. En wat vinden huisdieren eigenlijk fijn en niet fijn?
Zo ontdekken de kleuters ook dat dieren niet altijd willen doen wat het baasje wil. Op woensdag komt
Nala, de hond van juf Leen op bezoek. Op vrijdag komt Basje, de hond van juf An een bezoekje
brengen aan onze twee klassen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week konden we ons weer met zijn allen laten fotograferen. Het
weer zat even mee, wij toverden onze mooiste lach en nu kijken we uit naar het resultaat. Omdat de
schoolweek maar kort was, gaan we nog even verder met ons thema '1,2,3 klik'.
Lagere school
* 1ste leerjaar: * Volgende week maandag is het dierendag. De kinderen mogen die dag een foto
meebrengen van hun huisdier(en). Ze mogen hierover dan vertellen.
* Leeskern 1 is achter de rug. In de postkaft zit het rode werkboekje van kern 1. Op blz. 26 en 27
maakten we een toets. Gelieve deze te handtekenen en het boekje mee terug naar school te geven.
* Binnenkort leren we tijdens het thema ‘lila links’ onze veters strikken. Hiervoor mag uw kapoen op
maandag 1 veter meebrengen.
* 5de leerjaar: Op dinsdag 5 oktober zullen onze leerlingen deelnemen aan het project 'DODE HOEK
en ZICHTBAARHEID'. Dit project, georganiseerd door het VELO-team van de stad, gaat door in het
stadspark van Turnhout. We maken de verplaatsing met onze eigen fiets. De school zorgt voor extra
fietsbegeleiders tijdens de rit heen en terug.
Wat is dode hoek? Hoe moet ik daarmee omgaan? Waar ziet de chauffeur mij wel/niet? ...
Deze vragen zal uw kind kunnen beantwoorden na de theorie- en de praktijkles. Er is ook nog een
oefenmoment in een verkeersparcours voorzien.
De leerlingen zetten hun fiets 's morgens op school voor 8.30 uur op het grasveld naast de speelplaats
van de kleuters.
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Ook de internen zorgen voor een fiets. (Zij kunnen eventueel een grote fiets lenen op het internaat.)
Waar zorg je voor?
- een fiets die in orde is en die je op slot kan leggen (tip: Let op de hoogte van je zadel.)
- een fluohesje (verplicht)
- een fietshelm (sterk aanbevolen)
- regenkledij indien nodig
- eventueel een drinkbus met water en een gezond tussendoortje
Laten we er samen een leerrijke namiddag van maken!
* 5C: De eerste spreekoefening voor alle leerlingen van 5C komt er aan: de actualiteit een week
verzamelen en 1 hoofdpunt, samen met 3 kleine nieuwspuntjes bijeen sprokkelen en kort vertellen aan
je klasgenootjes en je juf.
De juiste informatie en werkblaadjes kan u terugvinden in de blauwe actuakaften. Deze kaften worden
de week voor de spreekoefening aan uw kind meegegeven. De juiste datum vindt u nu reeds terug in
de schoolagenda zodat er voldoende tijd is om alles voor te bereiden.
Agenda
* 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

