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Heraanleg Oude Beersebaan
Ter voorbereiding van de rioleringswerken en de heraanleg van de Oude Beersebaan en Stoksestraat
voert Aquafin tussen 25 oktober en 21 november op verschillende plaatsen in de rijweg sonderingen
uit.
De werfzone in de Oude Beersebaan bevindt zich tussen de huisnummers 23 en 29: niet vlak voor de
school dus. Vanuit de school richting Koningin Astridlaan is er in die periode geen of moeilijke
doorgang. Gelieve de instructies van de aannemer te volgen. U kan ook steeds de parking van het
groot college (Koningin Astridlaan 33) gebruiken en door de tuin komen. Voor fietsers blijft er de ganse
periode wel doorgang.
Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Onze klassen zijn omgetoverd in het thema ‘Herfst’. We
experimenteerden al met blaadjes, eikels, kastanjes, boomschijven... We leerden ook een aantal dieren
uit het bos kennen. Op onze speelplaats vallen de bladeren ook van de bomen. Daarom mochten we
buiten ook al oefenen met echte borstels en harken en veegden we zo alle blaadjes bij elkaar. Met een
blik en borstel deden we dan alle bladeren in de ton. Vrijdag trokken we naar het bos en daar
verzamelden we weer prachtige herfstschatten. Volgende week blijven we nog werken rond het thema
‘Herfst’.
Tussendoor oefenen we ons dansje voor het grootouderfeest. Onze kleuters zijn heel enthousiast om
woensdag te mogen dansen voor de grootouders.
* Nijntjesklas: Voor het grootouderfeest op woensdag 27 oktober, zou ik willen vragen om je kleuter ’s
morgens het volgende te willen aandoen:
- een oranje T-shirt & zwarte of oranje broek.
Indien je dit niet hebt, mag je iets anders kleurrijks aandoen (je hoeft niet speciaal iets te gaan kopen).
Zo kunnen we allemaal stralen tijdens ons optreden. Alvast bedankt!
* Muizen- & Berenklas: Volgende week houden we een generale repetitie voor het grootouderfeest.
We oefenen dus nog goed voor ons dansje. De Beren komen woensdag volledig in het groen gekleed.
De Muizen worden volledig in het rood verwacht. Dank je wel voor jullie medewerking.
Daarnaast werken wij nog verder rond ‘Ritseldans en Notentaart’ en genieten we van de herfst in al zijn
facetten.
* Muizenklas: Voor het grootouderfeest zijn we nog opzoek naar 1 rode rok of broek. Moest je kleuter
dit thuis hebben liggen dan mag je dit meegeven tegen maandag 25 oktober. Gelieve duidelijk te
tekenen met naam. Alvast bedankt!
De jongens uit onze klas mogen op woensdag 27 oktober naar school komen met een rood T-shirt aan
en een jeansbroek. De meisjes uit onze klas mogen die dag met een wit T-shirt naar school komen. Zij
krijgen een rode rok aan, deze zal de juf voorzien. De meisjes mogen een lange legging of dunne
broek aandoen waar we de rok makkelijk over krijgen voor tijdens het optreden.
* Kikker- & Varkentjesklas: Oefenen, oefenen, oefenen... Het is bijna zover. Wij tellen af naar woensdag!
Dan komen onze grootouders naar school. En alsof we nog niet genoeg gefeest hebben, gaan we
vrijdag nog een feestje houden voor onze jarigen van oktober. Omdat het dan ook bijna Halloween is,
mogen onze kleuters (die willen) verkleed komen. Zo kunnen we de tweede maand van het schooljaar
in stijl afsluiten.
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Lagere school
* 2A: Volgende week komt juf Marieke lesgeven in onze klas. Wij zijn super(b)engeltjes dus dat zal zeker
goed verlopen!
* 5de leerjaar: We maken momenteel kennis met hefbomen. Hebben jullie thuis al eens in de
keukenschuif, de gereedschapskoffer of in de garage gekeken? Indien je nog even de uitleg wil
opfrissen, bekijk dan de video's op de padlet. Kijk volgende week goed in je agenda wanneer je klas
de themazoektocht gaat doen. Dan kan je best je wandelschoenen en gepaste kledij aantrekken.

Agenda
* 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.

