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Schoolfoto’s
Joepie, de schoolfoto’s zijn klaar!
Onze schoolfoto’s worden ook dit schooljaar weer online verkocht. Deze werkwijze heeft als voordeel
dat er geen onverkochte foto’s meer zijn en verkleint zo onze afvalberg, goed voor het milieu.
Je kind kreeg van de schoolfotograaf een document mee dat verwijst naar www.vdeonline.com en
waarop je de unieke en beveiligde foto-ID kan invullen. Op de online-bestelsite kan je de individuele
en de klasfoto van je kind bekijken, bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf.
Voor de bestelling respecteer je wel de aangegeven termijn, vermeld op het document.
Gelieve het briefje met de ID-inlogcode te vragen aan je kind.
De foto’s worden 30 dagen na de afsluitdatum centraal op school geleverd en verdeeld.
We hopen alvast dat we door deze verkoop een centje voor de school kunnen opzij zetten. Deel gerust
de foto-ID met familie en vrienden zodat ook zij, indien ze willen, een bestelling kunnen plaatsen.
Indien het niet lukt om zelf een bestelling te plaatsen, mag je altijd hulp komen vragen op het
secretariaat. We helpen je graag verder.
Covid-19
Vanaf 1 oktober zijn enkele regels betreffende Covid-19 aangepast. Toch blijven heel wat gezinnen in
de omgeving Turnhout geplaagd en besmet door het virus.
Na overleg met de voorzitter van de ouderraad willen we volgende aanbevelingen en regels meedelen:
- Ouders blijven buiten het schoolgebouw, dus is het mondmasker niet meer verplicht.
- Voor ouders van kleuters blijven we de ‘Covid-afhaalpunten’ nog even behouden: ouders komen
nog niet naar de klas.
- We vragen om de 1,5 meter afstand te respecteren.
- We raden aan het maskertje toch te dragen indien de 1,5 meter niet kan gerespecteerd worden.
- Kinderen en leerkrachten die zich veiliger voelen met maskertje, mogen het uiteraard blijven
dragen.
Kleuterschool
Wieltjesdag: Donderdag 14 oktober organiseren we onze tweede WIELTJESDAG! Onze kleuters
mogen daarom hun eigen (loop)fiets of step meebrengen. Zet er zeker je naam op en zorg dat de fiets
goed in orde is! Voor de veiligheid vragen we ook om, indien je dit hebt, een helm mee te brengen. De
‘wieltjes’ mogen geparkeerd worden op het grasveld naast of over de kleuterspeelplaats bij het eigen
klassymbool.
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week maakten we kennis met het thema 'Huisdieren'. We
mochten de pluche dieren verzorgen in de klas en speelden overal met kleine speelgoeddieren. Ook
mochten we vertellen over onze meegebrachte foto's van de dieren. Nala, de hond van juf Leen, kwam
woensdag op bezoek. Dit was supertof want die mochten we ook een aaitje geven! Juf Isaura liet ons
weer genieten van Tik Tak over huisdieren.
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We keken maandag ook naar Cas en Lisa die in een toneeltje kwamen vertellen hoe we lief moeten zijn
tegen elkaar en hoe we “Stop, hou er mee op.” moeten zeggen als we iets niet fijn vinden.
Volgende week werken we nog verder rond het thema ‘(Huis)dieren’.
* Muizen- & Berenklas: De komende periode zal in het teken staan van het thema ‘Herfst’. Binnen dit
thema zullen we werken rond het ankerverhaal ‘Ritseldans en notentaart’ uit de methode ‘Schatkist’.
Het verhaal in een notendop: “Op een herfstachtige dag ziet Vos dat Beer ’s middags nog in bed ligt.
Beer wil niet uit bed, omdat het weer zo slecht is. De vrienden van Beer, Vos, Ree en Uil bedenken een
plannetje om Beer te laten zien dat herfst ook leuk kan zijn. Met een list krijgen ze Beer zijn bed uit. Ree
bedenkt een ritseldans voor Beer en daarna volgt er nog een wedstrijd vruchten en noten zoeken. Beer
ontdekt dat er nog geen tijd is om in bed te gaan liggen: eerst moet de wintervoorraad aangelegd
worden. De volgende dag staat Beer vroeg op en bakt een heerlijke taart voor zijn vrienden.”
We trekken ons bos in en gaan opzoek naar herfstvruchten. We maken een ontdekbak rond de herfst
en we knutselen een lekkere taart net zoals beer. In ons herfstwinkeltje verkopen we verschillende
vruchtjes, hier gaan we ook mee tellen. Je mag zelf ook enkele herfstvruchten mee naar school
brengen (geen paddenstoelen).
In de Muizenklas kwam er woensdag een nieuw vriendje bij. We wensen Shaquan een fijne start hier bij
ons op school.
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week hebben we gefeest voor de jarigen van september want
voor we het beseften was deze maand weeral voorbij. Oktober wil ook zeggen: herfst. We gaan dit
seizoen verkennen aan de hand van 'Het grote telboek van Indi'. In dit verhaal probeert Indi veren te
verdienen want ze wil net zo'n mooie indianentooi als haar vader. Dat kan ze door steeds het goede te
doen voor de dieren en mensen, maar ook voor de natuur. Dit gaan wij natuurlijk ook proberen.
Benieuwd hoeveel veren wij op onze tooi verdienen.
We merken dat heel wat kleuters speelgoedjes, emoji's, schmink... meebrengen naar school. Dit is niet
de bedoeling en heeft al heel wat ruzies uitgelokt. Speelgoed mag enkel meegebracht worden op
vraag van de juf.
Jullie zagen of hoorden het misschien al in het nieuws en volgende week gaan we echt van start: de
Koala- testen. Tijdens deze screening wordt de luisterhouding en taalvaardigheid van jullie kleuters
getest. Alle kleuters van de derde kleuterklas zullen hieraan deelnemen. De Koala's zullen plaatsvinden
tussen de periode van 11 oktober en 30 november en worden afgenomen door juf Tinne, de
zorgcoördinator van de kleuterschool. Je hoeft je kleuter thuis niet voor te bereiden! Deze screening is
geen test om naar het eerste leerjaar te gaan maar geeft ons een goed beeld van de taalvaardigheid
van alle kleuters zodat we hen beter kunnen ondersteunen. Als je kleuter minder goed zou scoren,
contacteren we jullie voor een gesprek. Samen gaan we na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden
had tijdens de taalscreening en denken we ook na wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen
om de taalontwikkeling verder te stimuleren.
Lagere school
* 1ste leerjaar: We lezen nu al heel wat lettertjes en woordjes. Bij sommigen lukt dat goed, bij anderen
iets minder. Niets om je zorgen over te maken hoor. Maar misschien kan dit filmpje helpen om thuis te
oefenen.
In onze postkaft zit een bundeltje huiswerkblaadjes (Wiskanjer). Deze mogen thuis gelaten worden en
kunnen dienen als extra inoefening.
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Er zit ook een eerste blauw blad met rekenkaartjes in. Deze kaartjes mogen verknipt worden en
bewaard worden in een rekendoosje (klein doosje). De kaartjes dienen om de bewerkingen in te
oefenen. Het zijn trainingskaartjes. Gelieve dus niets in te vullen op de kaartjes. Het rekendoosje mag
in de boekentas gestoken worden.
Volgende week komt juf Laura weer lesgeven in klas 1A. Zij zal de kinderen meenemen naar
Dromenland. Daarvoor mogen de kinderen van 1A een kussen en/of dekentje meebrengen op
maandag.
* 2de leerjaar: We gaan op uitstap naar ‘Bib en Hert’. We starten in de bib met een verhaaltje en doen
daarna 3 opdrachten. In het Taxandriamuseum krijgen we een rondleiding met afwisselend verhalen en
opdrachten. 2B gaat op vrijdag 15 oktober, 2A & 2C doen deze uitstap op donderdag 21 oktober.
Agenda
* 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

