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Beste ouders
We zijn aan het einde van het eerste trimesterdeel. Het was een moeizaam einde met enkele
besmettingen en vele quarantaines in afwachting van een negatieve test. Gelukkig versoepelt de
regelgeving hieromtrent na de herfstvakantie.
Woensdag is de nieuwe regelgeving bekendgemaakt over de maatregelen in de school. Wat de
nieuwe regelgeving voorschrijft, deden we al. We trachten het schoolleven zo normaal mogelijk te laten
verlopen. Volgende activiteiten behouden we dus (onder voorbehoud van wijzigingen).
Ik wens u en uw gezin een leuke vakantietijd en denk eraan: samen lezen kan een leuke ontspanning
zijn.
Vriendelijke groeten,
Ronny Das

Oudercontacten in de lagere school
-

Je zal met de leerkracht niet aan 1 tafeltje zitten maar op afstand.
De leerkracht geeft geen documenten door van hand tot hand.
Het raam staat steeds open: kleed je hiernaar.
Alle aanwezigen dragen een maskertje.
Voorleesweek

Zoals u wellicht al gehoord hebt, is het van 20 tot en met 28 november weer VOORLEESWEEK.
Dit willen we niet zomaar voorbij laten gaan als de dan geldende regelgeving het toelaat.
Omdat voorlezen zo belangrijk en ontzettend fijn is voor kinderen, zal die week elke dag eindigen met
een voorleeskwartiertje in elke klas (kleuters en lagere school).
Hiervoor willen we graag beroep doen op u, ouders en grootouders! Lees snel de brief in bijlage voor
meer info!
Alle ‘voorlezers’ dragen een masker bij het betreden van het schooldomein.
Schoolfoto’s
Op vraag van velen zet onze schoolfotograaf de schoolfoto’s weer online van 29 oktober 2021 t.e.m. 04
november 2021 23u59.
Om te bestellen gaat u naar de online bestelsite www.vdeonline.com.
Kleuterschool
* GROOTOUDERFEEST: Jammer genoeg kon ook dit jaar ons grootouderfeest niet doorgaan wegens
de nieuwe coronamaatregelen. De kleuters hadden deze keer wel heel hard geoefend en dat konden
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we natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan. Omdat we dit feest toch met jullie willen delen, hebben
we de optredens gefilmd. Je kan genieten van de beelden via deze link.
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: De voorbije week konden we nog volop genieten van de herfst. We
maakten weer een mooie herfstwandeling door het bos en speelden tussen de ritselende bladeren op
de speelplaats. Woensdag gingen we dansen voor het filmpje van het grootouderfeest. In onze klassen
speelden we nog verder met de herfstmaterialen.
Na de herfstvakantie doen we een themaloze week in onze klassen. We wensen iedereen een fijne
herfstvakantie toe!
* Eendjesklas: Na de vakantie komen er 6 nieuwe vriendjes bij in onze Eendjesklas. De eerste week
mogen de nieuwe instappers op maandag, dinsdag en woensdag samen met hun ouders vanaf 8.25
uur naar de klas komen. Donderdag en vrijdag zijn het 2 vrije dagen. We kijken ernaar uit om onze
vriendjes te mogen verwelkomen in onze klas!
* Muizen- & Berenklas: Als je iemand ziet met een zwarte punthoed, als je iemand ziet met een pukkel
op haar neus. Op haar rug een zwarte kat of een heel vies beest… dan weet je het wel, dan weet je het
wel… ’t is griezelfeest! Na de herfstvakantie vliegen wij er weer in en werken we rond het thema
‘Griezelfeest’! Je kleuter mag op maandag 8 november het volgende meebrengen:
- een zaklamp.
- verkleedkleren rond het thema griezelen (heks, spook, tovenaar…).
De kleuters spelen hiermee in de klas. Je moet dit zeker niet gaan kopen. Gelieve alles duidelijk te
tekenen met naam. Een prettige herfstvakantie!
* Kikker- & Varkentjesklas: Na de vakantie hebben we maar een korte schoolweek. We maken er een
spelletjesweek van. Elke kleuter mag een gezelschapsspel meebrengen dat hij/zij goed kan. In de klas
mogen ze dit zelf uitleggen aan hun vriendjes en natuurlijk ook spelen. Hiermee worden heel wat
vaardigheden geoefend. Spelplezier verzekerd! Fijne vakantie!
Lagere school
* 5de leerjaar: Het is zover… het is herfstvakantie!!! Dat hebben onze leerlingen wel verdiend. Toch
willen we nog even enkele tips geven:
* Vergeet niet je Franse woordjes regelmatig te herhalen. Beter 6 keer kort werken aan één unité
dan een uur zwoegen aan een herhaling van U1 tot U6.
* Wil je wat ontspanning tussendoor? Dan kan je al starten met het lezen van je leesboek voor de
boekenpromo in december.
* Geen leesboek in huis? Kinderen tot 18 jaar kunnen gratis boeken uitlenen in de bibliotheek
van Turnhout.
* Vergeet niet een kijkje te nemen op de schoolwebsite bij onze klassen voor foto’s of op de
Padlet voor leuke filmpjes.
Agenda
* 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.
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* 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.

