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Schoolfoto’s
De schoolfoto’s zijn klaar en worden opnieuw online verkocht.
Je kind krijgt vandaag een document mee dat verwijst naar www.vdeonline.com en waarop je de
unieke en beveiligde foto-ID kan invullen. Op de online-bestelsite kan je de individuele en de klasfoto
van jouw kind bekijken, bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf. Voor de
bestelling respecteert u wel de aangegeven termijn, vermeld op het document. Gelieve het briefje met
de ID-inlogcode te vragen aan je kind.
De foto’s worden 30 dagen na de afsluitdatum op school geleverd en verdeeld. Indien je een digitaal
bestand hebt besteld dan wordt het digitaal bestand automatisch na betaling verstuurd naar het
ingegeven emailadres, gelieve ook even te kijken in de ongewenste mails.
We hopen alvast dat we door deze verkoop een centje voor de school kunnen opzij zetten. Deel gerust
de foto-ID met familie en vrienden, zodat ook zij indien ze willen, een bestelling kunnen plaatsen.
Dag van de Jeugdbeweging
Vrijdag 21/10 is het ‘Dag van de Jeugdbeweging’. Op die dag mogen de leerlingen in hun uniform
naar school komen.
Kleuterschool
* ALGEMEEN:
* Wieltjesdag:
Volgende week donderdag 20/10 is het Wieltjesdag voor onze kleuters. De kinderen mogen dan 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.
Zowel bij klein als groot: zorg dat alles goed genaamtekend is!
* Inschrijvingen grootouderfeest:
Vergeten jullie de inschrijvingen voor het grootouderfeest niet? Deze kunnen meegebracht worden tot
maandag 17 september. Vul zeker ook in of je toestemming geeft aan de grootouders om je kind mee
naar huis te nemen. Als we geen toestemming hebben, blijft je kleuter op school tot 11.55 uur.
* Handschoenen, mutsen en sjaals:
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.
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* Varkentjes- en Kikkerklas: zowel handschoenen als wanten zijn toegestaan. Deze hoeven niet
meer vastgemaakt te worden met een touwtje.
* Eendjesklas: Ook volgende week werken we nog verder rond het thema ‘Jules in de herfst.’
Donderdag 20 oktober ben ik op nascholing. Juf Jolien komt dan vervanging doen in onze klas.
Vrijdag 21 oktober komen de nieuwe instappers al eens een kijkje nemen in onze klas.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Woensdag moeten jullie geen fruitjes meenemen naar school. Dan vieren we
de jarigen van oktober met heerlijke pannenkoeken. Maandag starten we met het thema ‘Herfst’. We
oefenen ook nog verder voor het dansje voor het grootouderfeest. Hiervoor mag je die dag (26
oktober) je kleuter kleurrijke kleren aangeven.
* Muizen- & Berenklas: Omdat we nog verder griezelen, mogen onze kleuters op dinsdag een beetje
“griezelig” naar school komen. (Enkel iets van kledij, hoed… Attributen laten we thuis) Je hoeft
hiervoor niets aan te kopen. We vieren dan de jarigen van de maand en maken pompoensoep.
Ook mogen de kleuters die dit hebben, een zaklamp meebrengen voor onze donkere hoek, goed
naamtekenen alstublieft.
* Kikker- & Varkentjesklas: Het thema ‘Boerderij’ hebben we helemaal afgerond, nu is het tijd om ons te
focussen op het grootouderfeest. Vergeten jullie zeker niet om de inschrijving mee te brengen voor de
grootouders? Over wat de kleuters die dag moeten aandoen voor het dansje, krijgen jullie nog een
mail of briefje.
In de Varkentjesklas komt de komende weken af en toe een stagiaire op bezoek die met onze kleuters
zal spelen en werken.
Lagere school
* 1ste leerjaar: Op maandag trekken we met onze kapoenen het bos in om een herfstwandeling maken.
Indien er slecht weer voorspeld wordt, voorzie dan zeker regenkledij en eventueel laarsjes.
Volgende week zal juf Rani een weekje stage doen in klas 1B. We wensen haar een fijne en leerrijke
week toe.
* 4de leerjaar: Dinsdag maken wij een leerwandeling op ons schooldomein onder begeleiding van een
ervaren natuurgids, de opa van Olive. Hij zal ons wegwijs maken in de boeiende wereld van de
zwammen. Wij willen hem via deze weg alvast bedanken.
Op donderdag en vrijdag bezoeken we in de namiddag het containerpark van Beerse. Dit bezoek past
perfect in ons thema 'Niets verspild'. Ook daar krijgen we een rondleiding. Dankzij bereidwillige
chauffeurs krijgen we de kans om een containerpark in werking te zien.
* 5de leerjaar: Na de vakantie gaan er voor het vijfde leerjaar vele projectjes door: boekpromotie,
klaskrant schrijven, bruggen bouwen... De kinderen krijgen zelf de informatie in de klas voor deze
opdrachten. Het kan al wel handig zijn om op zoek te gaan naar een boek dat je in de klas wil
promoten tijdens de boekpromo eind november. Geen leesboek in huis? Kinderen tot 18 jaar kunnen
gratis boeken uitlenen in de bibliotheek van Turnhout. Bij dit boek maken de kinderen een affiche op
minstens A3 (geen PowerPoint, dat bewaren we voor het einde van het schooljaar). Om het lezen wat
aan te moedigen krijgen de kinderen een leesbingo mee naar huis.
Agenda
* 18 oktober 2022: Geen avondstudie – PV
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* 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

