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Verkeersveiligheid…. binnen de schoolpoort 
 
Er fietsen veel ouders (met hun kind) over de beneden-speelplaats bij het brengen of halen van hun 
kinderen. Dit mag eigenlijk niet want het is erg gevaarlijk op die drukke momenten. Op het voetpad 
naar de Oude Beersebaan en het tuinpad naar onze middelbare school (Koningin Astridlaan) mag 
eveneens om veiligheidsreden niet gefietst worden. Dit zijn voetpaden waar je de fiets aan de hand 
moet nemen. Dank voor uw medewerking. 
 

Inzamelactie oude kleding 
 
Onze eerste inzamelactie zit er op en het was al meteen een succes. We mogen hierdoor al 400 euro 
toevoegen aan de spaarrekening voor een overkapping op de kleuterspeelplaats. Dankjewel aan allen 
die ons hierbij geholpen hebben. In het voorjaar staat er nog een nieuwe ophaling gepland. 
 

Kleuterschool 
 
* Eendjesklas: Volgende week gaan we van start met ons thema 'Sinterklaas’. We tellen af naar de 
komst van de Sint! Op dinsdag zetten we onze schoen in de klas.  
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week zijn we vol spanning begonnen met het nieuwe thema 
‘Sinterklaas’. We vierden de jarigen van november. Volgende week verwelkomen we de Sint op onze 
school en zetten we op dinsdag onze schoen. Jullie mogen altijd een tekening maken of iets lekkers 
hiervoor meebrengen. 
* Muizen- & Berenklas: Het is Sinterklaastijd! Een spannende periode voor onze kleuters maar ook heel 
erg gezellig. Misschien komt de Sint op woensdag wel een bezoekje brengen aan onze school? 
Spannend! Gelieve jouw kleuter tegen maandag 28 november een glazen potje mee te geven zoals bv. 
een leeg potje van mayonaise. Vergeet het niet te naamtekenen. Denken jullie er nog eens aan om 
alles wat je met je kleuter meegeeft goed te naamtekenen? Sjaal, muts, koekendoosje... Wanneer je 
een banaan meegeeft is een bananendoos echt een aanrader. We verzamelen het fruit in een bak en 
hierdoor komen we vaak niet getekende, platte of beschadigde bananen tegen. Alvast heel erg 
bedankt voor jullie medewerking!  
* Kikker- & Varkentjesklas: Hij komt, hij komt... met de boot, het paard, de fiets? We weten het nog niet 
maar we zijn al volop in spanning! Uiteraard is dat het thema voor volgende week. 
Maandag staat er eerst nog een integratiespel “Pietenatelier” met het eerste leerjaar op de planning. 
Zo kunnen onze kleuters kennis maken met de juffen en de klassen van het eerste leerjaar. We kijken er 
alvast naar uit. 🙂 
 

Lagere school 
 
* ALGEMEEN: Wij willen de ouders er op attent maken dat wij in de klas 3 nieuwjaarsbrieven schrijven. 
De overige brieven geven we mee en kunnen jullie thuis schrijven. 
* 1ste leerjaar: Maandag vindt het “Pietenatelier” plaats. Samen met de kinderen van de derde 
kleuterklas gaan we heel wat leuke dingen beleven rond de Sint.  
Op dinsdag zullen we ons schoentje (turnpantoffel) zetten in de klas. Jouw kapoen mag die dag iets 
meebrengen om in het schoentje te leggen om de Sint, Piet of het paard te verwennen... 
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* 5de leerjaar: Volgende week zullen we samen met een natuurgids ons schooldomein verkennen. We 
gaan zelf oriënteren, determineren, camoufleren... en noem maar op! Op donderdag 1 december gaat 
5A op pad en op vrijdag 2 december is het de beurt aan 5B en 5C. Hiervoor willen we vragen om 
goede stapschoenen aan te doen en je lekker warm aan te kleden.  Indien nodig zorg je best ook voor 
regenkledij. 
Ook gaan volgende week de boekpromo's van start. Elke leerling brengt dan zijn boek mee, een 
zelfgemaakte affiche en het boekverslag in hun werkboek. Veel succes alvast voor onze leerlingen! 
 

Agenda 
 
* 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 
 


