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Schoolfoto’s 
 
Vandaag is het de laatste dag dat jullie online de schoolfoto’s van jouw kind kunnen bestellen: op 28 
OKTOBER  2022 23u59 wordt de verkoop gesloten.  
Bestel dus nog snel via www.vdeonline.com en breng de foto-ID, die jouw kind van de fotograaf heeft 
gekregen, in. Ben je niet in het bezit van deze foto-ID, dan helpt het secretariaat je graag verder. 
 

Kleuterschool 
 
* ALGEMEEN: De kleuters van de Eendjes-, Nijntjes-, Egeltjes-, Beren- & Muizenklas (niet voor Varkens-  
& Kikkerklas), die na de herfstvakantie op het einde van de dag niet opgehaald zijn in de klas en 
afgehaald worden op de kleuterspeelplaats, kunnen voortaan de boekentasjes binnen komen halen. Je 
mag dan samen met je kleuter tot aan de klas komen om het boekentasje, postkaft en eventueel 
knutselwerkjes op te halen. De kleuters van de Kikker- & Varkentjesklas hebben hun boekentas en 
werkjes reeds bij op de speelplaats. 
* Eendjesklas: Wat deden onze kleuters dat goed op het Grootouderfeest! Hopelijk hebben de 
grootouders er met volle teugen van genoten!  
Na de vakantie verwelkomen we 3 nieuwe vriendjes in onze klas. Zij mogen op maandag, dinsdag en 
woensdag vanaf 8.25 uur naar de klas komen. Donderdag en vrijdag is het geen school. Alvast een fijne 
herfstvakantie! 
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Wat hebben we super flink gedanst tijdens het Grootouderfeest! Na de 
vakantie werken we nog even verder rond het thema ‘Herfst’. Wij wensen jullie alvast een super fijne 
vakantie toe! 
* Muizen- & Berenklas: Ons Grootouderfeest zit erop, wat hebben we ervan genoten! Vergeten jullie de 
kruiwagens, paraplu’s… niet mee naar huis te nemen? Alvast bedankt.  
Na de vakantie starten we met het thema ‘Herfst’. Binnen dit thema zullen we werken rond het 
ankerverhaal ‘Ritseldans en notentaart’’. Geniet van de vakantie! 
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat is het weer gevlogen! De tweede maand van het schooljaar hebben we 
afgesloten met een Halloweenfeestje ter ere van onze jarigen van oktober. Nu even een weekje pauze 
en dan starten we met het verhaal van Indi, een indianenmeisje dat veren verdient door het goede te 
doen. Wie weet verdienen we er zelf ook een paar… 
 

Lagere school 
 
* 1ste leerjaar: Wat hebben de kapoentjes van het eerste leerjaar al flinke stappen gezet! Vandaag 
krijgen ze dan ook hun allereerste rapportje mee naar huis. Zorg ervoor dat na de vakantie op elke 
bladzijde in het rapportmapje een handtekening staat. 
We hopen dat iedereen deugd heeft van deze welverdiende vakantie. 
We zetten wel enkele taakjes klaar op Scoodle Play. Het zou fijn zijn als iedereen elke dag 10 minuutjes 
leest. (Zie postmap) Zo kunnen we goed starten aan de tweede periode in het eerste leerjaar. 
Prettige vakantie! 
 
 
 

http://www.vdeonline.com/
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Agenda 
 
* 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 
 


