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Schoolvrije dag
Maandag 4 februari is een schoolvrije dag voor iedereen. We wensen jullie alvast een prettig lang
weekend toe!
Soep op de stoep
Dinsdag 12 februari is het dikke-truien-dag. De verwarming wordt die dag
lager gezet, dus kleed je warm aan. We willen van die gelegenheid gebruik
maken om ons lekker te verwarmen met een tasje soep in de klas tussen 10.30
uur en 12.00 uur. SOEPERCOOL is een actie van Welzijnszorg. Wie soep
wenst, brengt minstens 1 euro mee (meer mag ook voor het goede doel).
Die dag zal er geen warm water geschonken worden in de refter.
BELANGRIJK! Breng je eigen beker mee in een plastieken zak, zo dragen we
ook zorg voor het milieu!
Aan deze actie nemen alle leerlingen van de lagere school en onze kleuters
van de 3de kleuterklas deel.
Kleuterschool
* Nijntjesklas: Onze Jules is ziek. Wij gaan hem verzorgen zodat hij snel weer beter wordt. Wie er thuis
een dokterskoffertje heeft dat gebruikt mag worden, mag dit meebrengen. Vertelboekjes zijn ook
welkom. Alles goed voorzien van naam a.u.b. Dank je!
* Vosjes-, Beren- & Egeltjesklas: Brr, wat is het buiten koud. Met onze warme handschoenen, sjaals en
mutsen kunnen we buiten toch van het winterse weer genieten. In de klas maken we dan weer
sneeuwballen van speeldeeg, spelen we in de ontdekbak met sneeuwvlokjes of werpen we
sneeuwballen in de ton. Hopelijk valt er nog wat sneeuw zodat we er ook buiten van kunnen blijven
genieten! Alvast een fijn weekend!
* Muizen- & Eendjesklas: Volgende week werken we verder rond het thema “Vogels in de winter”.
Deze week hebben we een voederhuisje gevuld met pinda’s en aan een boom gehangen dicht bij onze
klas. We hebben in onze klas een uitkijkpost om de vogels te observeren. We zagen al een roodborstje,
koolmees, kraai, merel, … We trokken onze laarsjes aan en gingen op zoek naar vogels in ons bos.
Deze week gaan we verder op zoek naar verschillende vogels en gaan we al eens kijken of we het
voeder-huisje moeten bijvullen. We maken zelf een vetbol voor de vogels. De kleuters krijgen deze
mee naar huis om in de tuin te hangen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Volgende week starten we met het thema “Belangrijk bericht”. We gaan dan
bekijken hoe mensen (en misschien ook dieren) met elkaar 'communiceren'. We gaan er heel wat van
uittesten. We denken bv. aan skypen tussen de twee klassen, gebarentaal, ... maar ook aan
reclameborden en boeken.
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Lagere school
* 1ste leerjaar: Je kapoen heeft een zeer belangrijke brief bij! Ga snel piepen in de postkaft... Maar hou
het nieuws vooral strikt geheim!
*2de leerjaar: Dinsdag gaan we voor de eerste keer zwemmen. Denk aan je zwemzak!
* 3de leerjaar: Beste leesouders, omdat er LVS-toetsen afgenomen worden in de refter zal het duolezen niet doorgaan op dinsdag 5 en 12 februari en op donderdag 7 februari.
* 5de leerjaar: Dit schooljaar hebben onze leerlingen
deelgenomen aan de Junior Journalist
(schrijf)wedstrijd. De jonge schrijvers mochten hun
fantasie gebruiken om een kortverhaal neer te pennen
over het thema Meesterschap. Op 20 januari werden
de laureaten van deze schrijfwedstrijd
bekendgemaakt. We mogen met fierheid melden dat
we 2 laureaten hadden op onze school: Jacob
Hendrickx (2de prijs) en Lisa Pijls (1ste prijs). Proficiat!
De winnaar van alle deelnemende Turnhoutse
scholen, Lisa Pijls, dingt mee voor de eindprijs van de
provincie Antwerpen.
* 6de leerjaar: Omwille van de hervormingen binnen het secundair onderwijs lijkt het ons zinvol om u
nogmaals te herinneren aan de Scholenbeurs op de Campus Thomas More in Turnhout.
Op https://www.clb-kempen.be/ouders/ kan u ook meer informatie hierover vinden.
Praktisch:

* Wanneer?

* Waar?

Vrijdag 8 februari van 15.30 uur tot 19.30 uur
- Infosessie CLB: 16.30 uur, 17.30 uur en
18.30 uur.
Zaterdag 9 februari van 9.30 uur tot 12.30 uur.
- Infosessie CLB: 10.00 uur en 11.30 uur.

Thomas More Turnhout,
Campus Blairon 800
Gratis parkeermogelijkheid.

Op de website van ons ASO – www.sjt.be - vindt u ook meer informatie over de info-dagen van vrijdag
22 februari vanaf 17.00 uur t.e.m. 20.30 uur en zaterdag 23 februari 2019 vanaf 10.00 uur t.e.m. 12.30
uur.
Agenda
* 4 februari 2019: Schoolvrije dag
* 5 februari 2019: Zwemmen 2de lj.
* 11 februari 2019: Geen avondstudie – PV
* 12 februari 2019: Zwemmen 2de lj.
* 19 februari 2019: Zwemmen 2de lj. // Uitstap Speelgoedmuseum 4de lj.
* 26 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Zwemmen 2de lj.
* 27 februari 2019: Carnavalbal KS
* 28 februari 2019: Oudercontacten 1ste t.e.m. 5de lj. // Oudercontacten 3de KK // Kijkdag instappers

