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Schoolfoto’s
De schoolfoto’s staan nog steeds online. Jullie kunnen nog volop bestellen op de online-bestelsite
waarop je de unieke en beveiligde foto-ID kan ingeven die leidt naar de foto’s van uw kind. Op de
online-bestelsite kan u de individuele en de klasfoto van uw kind bekijken, bestellen en betalen via de
duidelijke richtlijnen op de site zelf.
Voor de bestelling respecteert u wel de aangegeven termijn (voor 21/10/2021).
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Wat zijn we blij! Na een jaar noodgedwongen afgelasten van het grootouderfeest,
mogen we de grootouders nu terug ontvangen op onze school voor een optreden. Dit gaat door op
woensdag 27 oktober. Onze kleuters en hun juffen gaan er in alle geval hun best voor doen om er weer
een onvergetelijk feest van te maken. Denken jullie er zeker nog aan om ten laatste 18 oktober de
invulstrookjes van het grootouderfeest terug aan de juffen te bezorgen? Alvast bedankt!
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: De herfst is in het land! De blaadjes vallen van de bomen, we
vinden herfstvruchten op de grond, zien af en toe paddenstoelen staan… Hoog tijd dus om hier rond
te werken in onze klassen.
We beginnen ook al een beetje te oefenen voor het grootouderfeest van 27 oktober.
Wisten jullie trouwens dat we regelmatig foto’s op de schoolwebsite plaatsen op onze klasblog? Onze
kleuters vinden het heel leuk om zichzelf bezig te zien op de foto’s en hierover te vertellen. Probeer
thuis zeker af en toe samen met je kleuter de foto’s te bekijken.
* Muizen- & Berenklas: We hebben ons al helemaal ondergedompeld in de herfst. We hebben een bak
met herfstspullen in de klas en daar ontdekken we vanalles in. Eikels, kastanjes, noten maar ook
bolsters, takjes en hier en daar ook een klein kriebelbeestje. Volgende week werken we nog verder
hierrond. We gaan zeker ook eens kijken welk fruit er rijp is tijdens de herfst. Op dinsdag maken we
appelmoes in onze klas en vieren we zo de jarigen van de maand oktober.
We merkten dat nog niet alle kleuters laarsjes bij hadden. We gaan, zeker nu tijdens de herfst, nog veel
in het bos wandelen en hebben ze echt nodig.
We leren ook al heel veel zelf en proberen zelf onze laarzen en onze schoenen aan te doen, oefenen
jullie thuis een beetje mee?
* Kikker- & Varkentjesklas: Afgelopen week hebben we uit het grote telboek van Indi verteld. We
maakten een indianentooi en moesten hierbij figuurtjes opkleven volgens patroon. We konden dan
pluimen verdienen door het goede te doen voor anderen. Gelukkig was dat geen probleem en hebben
we onze pluimen dubbel en dik verdiend. We schilderden ook een stokpaard en leerden knoopjes
maken door het paard manen te geven.
Volgende week starten we met oefenen voor het grootouderfeest. Enkele van onze kleuters zullen een
toneeltje brengen, afgewisseld met dansjes van de verschillende klassen. Hierover krijgt je kind in de
loop van volgende week nog een briefje mee, dus houdt de boekentassen in de gaten.
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Lagere school
* 4A: Luna en Selena, studenten van campus Thomas More Turnhout, lopen volgende week drie dagen
stage in 4A. Wij wensen hun veel succes!
* 5de leerjaar: Sommige leerlingen hebben soms extra instructie en materialen nodig. Andere
leerlingen gaan liever direct zelf aan de slag of houden van een extra uitdaging. Weer andere
leerlingen houden van een korte instructie, maken hier en daar een voorbeeldoefening en steken
daarna zelf de handen uit de mouwen. Allemaal verschillende manieren om tot leren te komen. Daarom
start het vijfde leerjaar vanaf donderdag 21 oktober met het klasdoorbrekend werken voor wiskunde.
Die dag krijgt uw kind te horen in welke groep het ingedeeld is (de groep van de orka’s, haaien of
wolven) en in welke klas het voor wiskunde de volgende weken les gaat volgen.
Een hele nieuwe stap van werken voor wiskunde voor uw kind… maar vast en zeker een stap vooruit.
Wij, als leerkrachten, zetten alvast ons beste beentje voor.
Agenda
* 19-10-2021: Zwemmen 3de lj.
* 22-10-2021: Kijkdag nieuwe instappers 9.00 uur
* 26-10-2021: Zwemmen 4de lj.
* 27-10-2021: Grootouderfeest kleuterschool
* 29-10-2021: Rapport 1
* 1-11-2021 t.e.m. 7-11-2021: Herfstvakantie
* 8-11-2021: Instapdag KS
* 9-11-2021: Zwemmen 3de lj.
* 9-11-2021 & 16-11-2021: Oudercontacten LS
* 11-11-2021 & 12-11-2021: Vrije dagen
* 16-11-2021: Zwemmen 4de lj.
* 18-11-2021 & 23-11-2021: Oudercontacten KS
* 23-11-2021: Zwemmen 3de lj.
* 29-11-2021: Geen avondstudie – PV
* 30-11-2021: Zwemmen 4de lj.

