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Kleuterschool
* ALGEMEEN: Woensdag is het zover, dan kunnen we al onze grootouders weer ontvangen op onze
school. Om alles in goede banen te leiden, willen we vragen om de grootouders goed te informeren:


De grootouders werden in twee groepen gedeeld: een gele en een oranje. Dit is ook aan de
tickets te zien. Het is de bedoeling dat de grootouders deze meebrengen. Zo kunnen we de
twee groepen goed gescheiden houden.



Warme kleding is aanbevolen omdat we zowel de refter, als de rollebol goed zullen verluchten.



Kleuters mogen na het feest (na het tweede optreden +/- 11.15 uur) opgehaald worden in de
klas, mits toestemming van de ouders. Spreek dit duidelijk af om mistoestanden te voorkomen.
Voor deze gelegenheid stellen we ook een extra parking open op het grasveld in het bos. Deze
is te bereiken door de groene poort aan de Oude Beersebaan.



Hopelijk wordt het ook dit jaar een onvergetelijk feest!
* Eendjesklas: Deze week stond alles nog in het teken van de herfst. We zien buiten dan ook bomen en
blaadjes in allerlei mooie kleuren. Tussendoor hebben we ook al wat geoefend voor het
grootouderfeest. Hiervoor willen we nog vragen om je kleuter woensdag 26/10 volledig in het rood
ofwel volledig in het zwart aan te kleden. Volgende week werken we nog verder rond de herfst. Ook zal
juf Manou stage komen doen in onze klas op dinsdag, woensdag en donderdag.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: We willen jullie er graag aan herinneren om je kleuter woensdag 26/10 in felle
kleuren gekleed naar school te brengen. Dit is voor ons optreden voor het grootouderfeest! Volgende
week werken we nog een weekje rond de herfst.
* Muizen- & Berenklas: Tussen het oefenen voor het grootouderfeest door, griezelen we nog een
beetje verder. Kijken jullie a.u.b. nog eventjes na wat jullie kleuter woensdag moet aandoen voor zijn/
haar dansje? Hartelijk dank!
* Kikker- & Varkentjesklas: Het eerste deel van de komende week zal uiteraard volledig in het teken van
het grootouderfeest staan. Op dinsdag houden we een generale repetitie. Woensdag is het dan zover
en zullen we ons beste beentje voorzetten.
Op vrijdag mogen de kleuters die dat willen, verkleed komen voor Halloween. We maken dan een
heerlijk heksensoepje (pompoensoep) klaar. Zo sluiten we de eerste periode van het schooljaar af. 🎃
Lagere school
* 1ste leerjaar: Onze kapoenen hebben een leuke uitnodiging gekregen. Kijk maar in de postkaft...
Juf Nancy is maandag op nascholing. Juf Marleen en juf Rani zullen die dag hun beste beentje
voorzetten om allerlei leuke dingen te leren.
* 2B: We sluiten de laatste week voor de vakantie af met heel wat leuke activiteiten. Op dinsdag maken
we een herfstwandeling met Renée Marcelis. De leerlingen mogen hiervoor hun wandelschoenen of
regenlaarzen meenemen. Op vrijdag bezoeken we de bibliotheek en het Begijnhofmuseum. Hiervoor
mogen de leerlingen een klein rugzakje met drinkbus en fruitje meebrengen. De boekentas komt ook
mee voor in de namiddag.
* 2C: We sluiten de laatste week voor de vakantie met heel wat leuke activiteiten af. Op woensdag
maken we een herfstwandeling met Renée Marcelis. De leerlingen mogen hiervoor hun
wandelschoenen of regenlaarzen meenemen. Op vrijdag bezoeken we de bibliotheek en het
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Begijnhofmuseum. Hiervoor mogen de leerlingen een klein rugzakje met drinkbus en fruitje
meebrengen. De boekentas komt ook mee voor in de namiddag.
* 5de leerjaar: Sommige leerlingen hebben soms extra instructie en materialen nodig, andere leerlingen
gaan liever direct zelf aan de slag of houden van een extra uitdaging en weer andere leerlingen houden
van een korte instructie, maken hier en daar een voorbeeldoefening en steken daarna zelf de handen
uit de mouwen. Allemaal verschillende manieren om tot leren te komen.
Daarom zijn we gestart met klasdoorbrekend werken voor wiskunde. Uw kind kreeg te horen in welke
groep het ingedeeld is (de groep van de orka’s, haaien of wolven) en in welke klas het voor wiskunde
de volgende weken les gaat volgen. Een hele nieuwe stap van werken voor wiskunde voor uw kind…
maar vast en zeker een stap vooruit. Wij, als leerkrachten, zetten alvast ons beste beentje voor.
Verder zijn we gestart met de boekenpromo van eind november. Dus indien je nog niet gestart bent:
lezen, lezen, lezen... Vergeet ook niet om je Franse woordjes te herhalen met je woordkaartjes of op
Bingel.be. Geniet ook van de leuke, vrije dagen die in het verschiet liggen!
Agenda
* 26 oktober 2022: Grootouderfeest KS
* 28 oktober 2022: Rapport 1 LS
* 31 oktober – 6 november 2022: Herfstvakantie
* 7 november 2022: Instapdag
* 10 november 2022: Vrije dag voor de leerlingen – Ped. studiedag
* 11 november 2022: Vrije dag – Wapenstilstand
* 15 & 17 november 2022: Oudercontacten 1ste – 6de leerjaar
* 24 november 2022: Geen avondstudie – PV
* 30 november 2022: Sint op school

