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Chocolade
Omwille van de gekende problematiek, heeft de chocolaterie een achterstand opgelopen met de
verwerking van de Sintchocolade. Hierdoor zal de levering van de chocolade een week verschuiven.
Jullie kunnen de chocolade ophalen vanaf maandag 29 november. Dank voor jullie begrip!
Kleuterschool
* ALGEMEEN: Dinsdag 23 november komt theater Tomaat naar onze school. Zij zullen voor onze
kleuters een voorstelling komen brengen (uiteraard corona-proof) met als titel 'BOE-K ... Wie boekt die
vindt'.
Het verhaal gaat als volgt:

Kaat ligt in bed. Ze moet slapen. En dat probeert ze ook. Maar het lukt niet zo best. Dat komt omdat ze
haar lievelingsboek kwijt is.
Wanneer ze toch al met één oog in slaap valt, verschijnt er plots een boekenvrouwtje. Zij neemt Kaat
mee naar Boekenland, waar ze allerlei gekke personages leert kennen: de tovenaar met het letterzakje,
een verstrooide professor, een clown... Zij hebben allemaal een boek, maar het lievelingsboek van Kaat
hebben ze niet. Ze zal dus verder moeten zoeken....

Een boeiend verhaal dus, op maat van onze kleuters. Zo geven we de voorleesweek toch een extra
vrolijke toets.
* Eendjesklas: De herfst is nog volop zichtbaar rond onze school. Daarom werkten we in onze klas nog
wat verder rond dit thema. We schilderden een egel, deden schrijfdans en maakten zo een boom,
speelden met zelfgemaakt speeldeeg en versierden dit met herfstvruchten, sorteerden kabouters bij de
juiste kleur paddenstoel… We keken ook naar Tik Tak, gespeeld door juf Lise. Vrijdag kwamen Biba en
Loeba weer langs om ons een nieuwe beweging aan te leren. Volgende week gaan we van start met
het thema ‘Sinterklaas’.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We genoten van een rustig weekje in onze klas. We gingen aan de slag met
nieuwe spelletjes, puzzels en andere leuke materialen. We keken ook samen naar Tik Tak, gespeel door
juf Lise. Wat hebben we daar weer van genoten! Vrijdag kwamen Biba en Loeba ook nog even langs.
Ze leerden ons weer een nieuwe beweging. Volgende week werken we rond het thema ‘Sinterklaas’.
Mogen we jullie vragen om de wanten te bevestigen aan een touwtje? Hierdoor zullen de wanten
minder snel verloren gaan. Bedankt!
* Muizen- & Berenklas: Wij zijn gezellig aan het griezelen en maakten al pompoensoep. Volgende week
gaan we nog even verder griezelen over spoken, heksen, spinnen… Halverwege de week schakelen we
over naar het thema ‘Sinterklaas’. We leren over de Sint en zijn Pieten, over de stoomboot en ‘SlechtWeer-Vandaag’, over de daken, de cadeautjes… Dan kan het aftellen echt beginnen.
* Kikker- & Varkentjesklas: In de klas bouwden we boten met verschillende materialen, we knutselden,
tekenden en bouwden met constructiemateriaal. Natuurlijk konden we er niet om heen dat de Sint en
zijn helpers hiermee ons land hebben bereikt. Dat is dan ook het thema van de volgende twee weken.
Wie nog nieuwjaarsbrieven wil bestellen, kan dit nog doen. De briefjes hiervoor kunnen volgende week
nog worden binnengebracht.
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Lagere school
* 1ste leerjaar: Vanaf volgende week staat 'de Sint' centraal in het eerste leerjaar. We maken een
tekening voor de Sint. We brengen deze op donderdag (25/11) naar het postkantoor. Op vrijdag
(26/11) worden we verwacht in het magazijn van de Sint. Beide dagen vragen we om zeker je fluohesje aan te doen. We zullen vrijdag op de terugweg flink doorstappen, maar het kan zijn dat we om
15.30 uur niet tijdig zullen terug zijn.
* 5de leerjaar: Deze week worden we tijdens Wereldoriëntatie ondergedompeld in de geheimen van
bruggen. De leerlingen ontdekken de geschiedenis van bruggen doorheen de tijd van natuurlijke
materialen naar meer kunstmatige materialen, bespreken enkele bekende bruggen, geven hun mening
over graffiti, benoemen de hefbomen in bruggen, enz. Deze kennis komt van pas in een groepswerk
waarvoor uw kind maandag een lijstje met de nodige materialen mee naar huis zal krijgen. (Breng alles
mee in een zakje met naam op, zodat we eventuele verloren voorwerpen snel terug kunnen bezorgen.)
Wij, de leerkrachten, kijken alvast uit naar de mooie 3D-constructies die jullie kinderen gaan maken.
Haal al die technische kopjes en praktische handjes maar boven want het belooft weer mooi en
indrukwekkend te worden.
Agenda
* 23-11-2021: Oudercontacten KS // Zwemmen 3de lj.
* 29-11-2021: Geen avondstudie – PV
* 30-11-2021: Zwemmen 4de lj.
* 1-12-2021: Sint op school
* 16-12-2021: Geen avondstudie – PV
* 17-12-2021: Kijkdag nieuwe instappers – 9 uur
* 24-12-2021: Einde schooldag LS om 11.40 uur & KS om 11.55 uur

