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Wieltjesdag
Volgende week maandag 15/11 is het Wieltjesdag, voor zowel de lagere als de kleuterschool.
In de kleuterschool mogen kinderen een step of fiets meebrengen. Deze mogen ’s morgens bij het
klassymbool geplaatst worden en ’s avonds daar ook opgehaald worden. Voor de veiligheid is het ook
belangrijk dat ze een helm meebrengen.
In de lagere school mogen rolschaatsen, skateboard, steps… (geen fietsen of elektrische steps)
meegebracht worden. Deze mogen ‘s morgens op de gele matten onder de luifel gezet worden. Ook
hier is het de bedoeling dat dit ’s avonds mee naar huis genomen wordt. Omdat we de veiligheid
willen bewaren, brengen alle kinderen de nodige beschermkledij mee: helm, kniebeschermers en
elleboogbeschermers. Omwille van de schoolverzekering wordt er enkel met beschermingsmateriaal
“op wieltjes” gespeeld.
Zowel bij klein als groot: zorg dat alles goed genaamtekend is!
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Het begint stilaan kouder te worden buiten. De tijd van handschoenen, mutsen en sjaals
is weer bijna aangebroken. We willen vragen om OVERAL de naam van je kleuter op te zetten, ook
wanneer de handschoenen vasthangen met een touwtje. Per klas vragen we enkele specifieke dingen
i.v.m. het dragen van wanten en handschoenen:
* Eendjes-, Nijntjes- en Egeltjesklas: enkel wanten, vastgemaakt met een touwtje door de mouwen van
de jas. Maak het touwtje niet te lang zodat de wanten niet over de grond slepen.
* Beren- en Muizenklas: liefst wanten indien de kleuters zelf hun vingers nog niet in de handschoenen
krijgen, bij voorkeur vastgemaakt met een touwtje door de mouwen van de jas. Maak het touwtje niet
te lang zodat de wanten of handschoenen niet over de grond slepen.
* Varkentjes- en Kikkerklas: zowel handschoenen als wanten zijn toegestaan. Deze hoeven niet meer
vastgemaakt te worden met een touwtje.
* Eendjesklas: Deze week mochten we 6 nieuwe vriendjes verwelkomen in onze klas: Benjamin, Dean,
Elise, Ella, Lewis C. en Lewis T. Wat hebben onze nieuwe vriendjes dat al goed gedaan! Af en toe
waren er nog wel eens tranen, maar deze waren meestal snel verdwenen als we aan het spelen waren.
Vanaf volgende week mogen alle kleuters ’s morgens gewoon naar de speelplaats gebracht worden.
Ook voor de andere kleuters van onze klas was het terug even wennen na de vakantie. Ze vonden het
ook wel spannend om al die nieuwe vriendjes te zien in onze klas.
Omdat het deze week maar een korte week was, nemen we volgende week nog verder de tijd om
elkaar en de klas te leren kennen. Daarom zullen we volgende week nog niet rond een bepaald thema
werken. Wel zullen we weer een heel aantal leuke dingen doen. Bekijk zeker de foto’s op de
schoolwebsite om te zien wat we allemaal beleven in onze klas.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We zijn deze week weer druk aan de slag gegaan in de verschillende
speelhoeken. Ook hebben we geoefend op het puzzelen. Op de speelplaats vonden we veel blaadjes.
Wat hebben we ervan genoten om de blaadjes op te vegen, te harken en rond te rijden met de
kruiwagens! Volgende week werken we nog een weekje themaloos met nieuwe uitdagende materialen
onze klas!
* Muizen- & Berenklas: We griezelen nog eventjes verder. Wat is het leuk in onze klas. We hebben een
donkere hoek waarin we met enkele lichtjes aan kunnen lezen.
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Het slijm uit de neuzen van de heksen voelt superzacht! Wisten jullie dat we hier ook hele leuke dingen
mee kunnen doen?
Denken jullie nog aan de briefjes voor de oudercontacten? Zo kunnen we beginnen met plannen.
Hartelijk dank!
* Kikker- & Varkentjesklas: Zie ginds komt de stoomboot... Ons thema volgende week is ‘Boten’. We
gaan verschillende soorten boten bekijken, bouwen, tekenen... En wie er mee op die boten mag varen,
RARAraden maar...
Nieuwjaarsbrieven lagere school
In de lagere school schrijven de kinderen een nieuwjaarsbrief. Dit is een zinvolle maar tijdrovende
activiteit. We doen ons best om zoveel mogelijk brieven in de klas te schrijven. De brieven die niet
geschreven konden worden op school, kan u dan zelf kopiëren of thuis schrijven. Hiervoor geven we de
omslagen en inlegvellen mee met uw kind.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Lieve kapoenen, geniet van deze vakantiedagen. Blijf wel flink oefenen voor het lezen.
Maandag volgt meteen de leestoets van kern 3.
Agenda
* 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.

