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Fluohesjes 
 

Jaarlijks doet de school grote inspanningen om de verkeersveiligheid te verhogen, met name de 
zichtbaarheid van onze kinderen in het verkeer. Dit vertaalt zich in de actie “Helm op, fluo top”. 
 
Vanaf dit jaar gaan we het dragen van een fluohesje verplichten voor iedereen. Deze beslissing is vorig 
schooljaar genomen in overleg met de ouderraad. Alle kinderen hebben een fluohesje gekregen met 
het logo van de school. We verwachten dat alle kinderen dit hesje alle dagen dragen van de 
herfstvakantie tot de krokusvakantie. Omdat deze actie gekoppeld blijft aan de stickeractie, zal elk kind 
veel stickertjes kunnen verzamelen.  
 
Praktisch: 
- Elk kind krijgt een hesje met logo van de school. De naam van je kind staat er in, de klas hoeft 

niet want het hesje moet enkele jaren mee. 
- Elk kind krijgt in de loop van zijn/haar schoolloopbaan 3 hesjes (van verschillende maten) gratis. 

Vanaf het 4de hesje moet je dit betalen, bijvoorbeeld bij verlies. 
- Bij kleutertjes maak je best het hesje (met een veiligheidsspeld) vast aan de jas. Zo valt het hesje 

niet op de grond als je de jas aan de kapstok hangt. 
- Er zijn 3 kindermaten: kleuter, L1-2-3 en L4-5-6. Mocht het hesje van je kind veel te groot of te 

klein zijn, kan je het ruilen bij juf Hanne. 
 

Vanuit de ouderraad… 
 
Dit schooljaar zijn we in onze school het initiatief van de weggeefkast gestart en we merken dat de kast 
stilaan aan bekendheid wint. Voor wie er nog niet mee vertrouwd is, nog even het idee achter de kast:  

Wat is de bedoeling?  

Gezinnen die spullen hebben die te klein zijn of niet meer gebruikt worden, kunnen die (in goede staat 
en proper gewassen) doneren in de donatiedoos naast de kast. Alle spullen zullen dan per maat/per 
soort in de kast geplaatst worden. Gezinnen die nood hebben aan nieuw gerief kunnen dit in de kast 
komen halen.   

De kast bevindt zich in de gang naar de derde kleuterklas en is tijdens de openingsuren van de school 
altijd toegankelijk.   

De inhoud van de kast zal variëren met de seizoenen. We hebben in de school ook slechts een 
beperkte mogelijkheid om spullen langere tijd te bewaren, dus daarom willen we graag de donaties 
voor de kast ook afstemmen op het seizoen.  

Momenteel willen we de kast graag vullen met spullen die de kinderen in de winter nodig hebben:    

- Warme kleren voor de winter: dikke truien, broeken, warme kousen... 

- Winterjassen, mutsen en sjaals 

- Winterschoenen/laarzen die nog in goede staat zijn 

- ... 
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Voor kleding voor lente/zomer, boekentassen, turngerief, en andere spullen die weer terug van pas 
komen vanaf de lente, zullen we na de winter plaats maken. 

Alvast hartelijk dank aan iedereen die helpt om van dit initiatief een succes te maken!  
 

Kerstkransen 
 
We zoeken nog helpende handen om op woensdag 23 november kerstkransen te komen maken om 
onze school in kerstsfeer te brengen. 
Wie graag komt helpen, mag dit doorgeven via mail aan juf Nancy: jufnancy1971@gmail.com. 
We spreken dan af om 13.00 uur in de leraarskamer. Alvast bedankt! 
 

Kleuterschool 
 
* ALGEMEEN: Volgende week maandag 21/11 is het Wieltjesdag voor de kleuterschool. De kleuters 
mogen 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. Het is die dag niet de bedoeling dat we kleuters leren fietsen, we oefenen wel op 
fietsvaardigheid. We vragen dan ook dat kleuters een fiets meebrengen die in orde is en waar ze al 
goed mee kunnen fietsen. 
 We merkten dat de laatste keer de fietsjes niet allemaal genaamtekend waren. Dat maakt het moeilijk 
voor onze kleuters en hun juffen, omdat er vele fietsjes op elkaar lijken of zelfs hetzelfde zijn. Zet er dus 
zeker de naam op. Dank! 
Donderdag 24/11 gaan we met heel de kleuterschool kijken naar een toneelvoorstelling bij ons op 
school ‘Als een vis in de zee’ van theater Alles Loopt Op Rolletjes. 
* Eendjesklas: Volgende week werken we nog verder rond het thema ‘Gaatjes en kronkels’. Donderdag 
komt juf Manou weer een dagje stage doen.  
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Afgelopen week hebben we op donderdagnamiddag een “open deurtje” 
gehouden met de Eendjesklas. De kinderen mochten dan kiezen in welke andere klas ze wilden gaan 
spelen: Eendjes-, Nijntjes- of Egeltjesklas. Dit gaan we 1x/maand doen. Het was deze keer alvast een 
groot succes! Volgende week starten we met het thema ‘Sint & Piet’. 
* Muizen- & Berenklas: Volgende week ronden we het thema ‘Ritseldansen en notentaart’ af. Op 
donderdag en vrijdag komen onze stagiaires nog eens langs bij ons in de klas. Gelieve tegen maandag 
een lege doos in te pakken als cadeautje en mee te geven met uw kleuter. We gaan deze gebruiken 
tijdens ons volgend thema ‘Sinterklaas’. 
* Kikker- & Varkentjesklas: Onze taaltesten (KOALA) zitten er bijna op. Wat hebben we ons best 
gedaan! Ook ons thema rond 'Het grote telboek van Indi' gaan we stilaan afronden want er is een boot 
met hoog bezoek aangekomen in ons land. Daarom is ons volgende thema 'Boten'. Op vrijdag gaan 
we op uitstap naar de Nieuwe Kaai om de boten die daar aangemeerd liggen eens goed te bekijken. 
Natuurlijk gaan we ons dan goed zichtbaar maken met onze nieuwe fluohesjes. Vanaf nu verwachten 
we dat elke kleuter het fluohesje elke dag draagt. En weet je wat? We winnen er twee keer mee: we 
worden goed gezien en we krijgen er elke dag een stickertje voor op onze spaarkaart. Als deze vol is, 
wacht er een verrassing. 
Volgende week is het ook voorleesweek. Heel wat mama's/papa's komen een verhaaltje vertellen. We 
zijn benieuwd welk verhaal ze uit hun mouw zullen schudden... 
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Lagere school 
 
* 1ste leerjaar: Volgende week beginnen we te werken rond Sinterklaas. We gaan een briefje schrijven 
naar de Sint en zullen deze brieven zelf gaan afgeven op het postkantoor. 
* 1A: De kapoenen van 1A gaan een hele leuke kijkdoos knutselen voor de Sint. Breng daarom tegen 
vrijdag 25 november zeker een kleine schoendoos mee (geen doos voor laarzen). Het deksel mag je 
thuis laten. 
* 2de leerjaar: Volgende week nemen we (2B op maandagvoormiddag, 2A op dinsdagvoormiddag en 
2C op dinsdagnamiddag) deel aan het kunstproject 'Brol' in de Warande. We gaan die dag te voet naar 
de Warande. Denk dus zeker aan goede stapschoenen. 2C zal 's avonds misschien iets later terug op 
school zijn. 
* 3de leerjaar: Volgende week dinsdag (3A & 3B) en woensdag (3C) gaan we samen met een gids het 
schooldomein verkennen. Zorg ervoor dat je kind aangepaste kledij draagt zoals aangepaste schoenen 
en eventueel een regenjas. 
* 4de leerjaar: Volgende week nemen we deel aan een workshop van 'Kunst in Zicht': 4A maandag-
namiddag en 4B donderdagnamiddag. Deze workshop vindt plaats in de Warande. We gaan dus te 
voet.  
We willen de ouders en grootouders alvast bedanken voor de leuke voorleesmomentjes komende 
week. We kijken er al naar uit! 
 

Agenda 
 
* 21 november 2022: Wieltjesdag KS 
* 24 november 2022: Geen avondstudie – PV 
* 30 november 2022: Sint op school 
* 8 & 13 december 2022: Oudercontacten 1ste t.e.m. 3de KS  
* 16 december 2022: Kijkdag nieuwe instappers 9u00 
* 19 december 2022: Geen avondstudie – PV 
* 22 december 2022: Viering 4de lj.  
* 23 december 2022: Kersthappening 
* 26 december 2022 – 8 januari 2023: Kerstvakantie 
 


