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Schoolvrije dag 
 
Maandag 10 oktober is het geen school. Geniet ervan! 
 

Organisatie van de parking 
 
Hiermee willen we de afspraken over de parking nog eens opfrissen. Dit is belangrijk voor nieuwe 
gezinnen in onze school maar ook voor grootouders als zij de kinderen komen brengen of halen. Eerst 
enkele vuistregels: 

- Indien mogelijk kom je te voet of met de fiets. 
- Kom na schooltijd gespreid naar school: tot 16.00 uur blijft je kind veilig en gratis op de 

speelplaats. 
- Bij regenweer, wanneer er meer autoverkeer is, kan je je wagen ook parkeren op de parking van 

onze middelbare school in de Koningin Astridlaan en door de tuin komen. 
Brengen van de kinderen:  

- Lagere school: ouders mogen hun wagen niet parkeren maar zetten hun kinderen af aan de rode 
paaltjes en vertrekken onmiddellijk. 

- Kleuterschool: ouders parkeren hun wagen, brengen hun kleuter naar de speelplaats en maken 
zo snel als mogelijk weer plaats op de parking. 

Halen van de kinderen:  
- Algemeen: op de oprijlaan, vóór het gebouw, schuif je aan in 2 rijen: de linkse rij schuift aan om 

op de parking te kunnen, de rechtse rij schuift aan voor de Kiss & Ride. In deze rijen mag de 
chauffeur de wagen niet verlaten! Sluit goed aan zodat er zoveel mogelijk wagens op de 
oprijlaan kunnen zodat de laatste wagens niet op de straat staan. 

- Lagere school: spreek met je kinderen af om zo snel mogelijk naar de rode paaltjes te komen. 
Ouders van lagere schoolkinderen parkeren hun wagen dus niet. 

- Ouders van kleuters schuiven aan in de linkse rij en parkeren hun wagen. Na het ophalen van de 
kleuters maak je zo snel mogelijk plaats voor een volgende wagen. 

 
Toiletgebruik na de schooluren 

 
Na schooltijd mogen kleuters (met hun ouders) de toiletten in de klas niet meer gebruiken. Enkel de 
toiletjes aan de Rollebol (hoofdingang van de kleuterschool). 
 

Kleuterschool 
 
* Eendjesklas: Ook deze week leerden we dat we al héél wat dingen alleen kunnen maar dat er soms 
ook nog andere mensen nodig zijn om ons te helpen. Daarom maakten we een bedankje voor iemand 
die ons helpt als we iets nog niet alleen kunnen. We sluiten dit thema volgende week af en gaan van 
start met het thema ‘Jules in de herfst’. 
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Ook volgende week werken nog verder met het thema: ‘Mag ik eens in je 
potje kijken?’. 
* Muizen- & Berenklas: Na de uitstap naar de boerderij zijn er kleuters die twee paar laarsjes in de 
school hebben staan. Eén paar mag terug mee naar huis.  
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Voor het grootouderfeest zijn we op zoek naar speelgoed grasmaaiers en kruiwagens. Indien je deze 
hebt, mag je die (voorzien van een naam) meebrengen naar de klas.  
Volgende week starten we thema griezelen op.  
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat hebben we genoten van onze uitstap naar het melkveebedrijf. We willen 
dan ook alle chauffeurs heel erg bedanken want zonder hen konden we er niet geraken. 
Volgende week gaan we nog even verder met het thema en gaan we ons stilaan voorbereiden op het 
grootouderfeest. De uitnodigingen voor de grootouders vinden jullie alvast terug in het kaftje. 
Jullie zagen of hoorden het misschien al in het nieuws maar volgende week gaan we echt van start: de 
Koala testen. Tijdens deze screening wordt de luisterhouding en taalvaardigheid van jullie kleuters 
getest. Alle kleuters van het geboortejaar 2017 zullen hieraan deelnemen. De Koala's zullen 
plaatsvinden tussen de periode van 11 oktober en 30 november en worden afgenomen door juf Tinne, 
de zorgcoördinator van de kleuterschool. Je hoeft je kleuter thuis niet voor te bereiden! Deze screening 
is geen test om naar het eerste leerjaar te gaan maar geeft ons een goed beeld van de taalvaardigheid 
van alle kleuters zodat we hen beter kunnen ondersteunen. Als je kleuter minder goed zou scoren, 
contacteren we jullie voor een gesprek. Samen gaan we na hoe het komt dat je kleuter moeilijkheden 
had tijdens de taalscreening en denken we ook na wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen 
om de taalontwikkeling verder te stimuleren. 
 

Lagere school 
 
* 1ste leerjaar: Vandaag zitten de eerste toetsen in de postkaft. Gelieve deze te handtekenen en 
dinsdag weer mee terug naar school te geven. Ook in het rode werkboekje (lezen) mag je een 
handtekening plaatsen op blz. 26 en 27. 
We gaan volgende week onze veters leren strikken. Jouw kapoen mag tegen woensdag 1 veter 
meebrengen.  
* 4de leerjaar: We werken deze maand in de lessen Wereldoriëntatie rond het thema 'Niets verspild'. 
Klas 4B brengt op donderdag 20 oktober en klas 4A op vrijdag 21 oktober (telkens in de namiddag), 
een bezoek aan het recyclagepark van Beerse. We krijgen daar een rondleiding over de werking van 
het recyclagepark. We zijn nog op zoek naar ouders/grootouders die ons met de auto kunnen brengen 
en halen. De leerlingen krijgen hiervoor vandaag een brief mee naar huis. Alvast bedankt! 
 

Agenda 
 
* 10 oktober 2022: Vrije dag 
* 18 oktober 2022: Geen avondstudie – PV 
* 21 oktober 2022: Kijkdag instappers 9.00 uur 
* 26 oktober 2022: Grootouderfeest KS 
* 28 oktober 2022: Rapport 1 LS 
* 31 oktober – 6 november 2022: Herfstvakantie 


