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Kleuterschool
* Eendjesklas: We leerden deze week Biba & Loeba kennen die ons telkens nieuwe bewegingen leren.
(Bodymap) Deze oefenen we vanaf nu elke dag in onze klas. Samen met Biba & Loeba spelen we ons
sterk, super mega toppie! We leren ook verder onze klas, onze juf, onze vriendjes en Jules kennen.
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Samenspelen is fijn, maar af en toe is dit nog moeilijk voor onze kleuters. Via
allerlei contact- en samenwerkingsspelletjes leren we dat het leuk is om vriendjes te zijn en hoe we
zonder conflicten met elkaar kunnen spelen.
* Muizen- en Berenklas: Volgende week vieren wij groot feest in onze klas: Loeloe, onze klaspop, is
jarig! We maken kronen en een verjaardagstaartje voor onze eigen verjaardag. Willen jullie nog eens
kijken aan onze klasdeur? Daar hangen invullijsten voor Doremini en Leesknuffel. Er hangt ook een blad
om toestemming te vragen om foto’s op de website te mogen zetten. We hebben van iedereen de
handtekening nodig alvorens we foto’s op onze site kunnen plaatsen. Aandacht: er is een foutje
geslopen in de planning voor de spelletjesdagen. De eerste spelletjesdag zal doorgaan op 9 oktober
i.p.v. 16 oktober.
* Kikker- & Varkentjesklas: 'Iedereen is anders, niemand is als jij'... Dat is een waarheid als een koe en
ons thema voor volgende week. We werken onze Varkentjes en Kikkers af, die zullen er ook allemaal
anders uitzien. Ook benieuwd? Neem dan een kijkje in onze gang...

Lagere school
* 2C: De eerste foto's staan op de website. Ga maar snel een kijkje nemen naar wat we de eerste
weken al beleefd hebben!
* 4de leerjaar: Dinsdag 17 september gaan we voor de eerste keer zwemmen. Vergeet je zwemzak niet!
* 5de leerjaar: Vrijdag 20 september gaan we met de fiets de Gelmelroute fietsen. Dank alvast aan al
de (groot-)ouders die ons mee willen begeleiden.
De kinderen brengen dan een fiets mee (volledig in orde!) en plaatsen deze 's morgens op het grasveld
naast de kleuterspeelplaats. Ook begeleiders mogen daar verzamelen.
Graag ook een kleine rugzak met lunch, versnapering en voldoende drank. Ze dragen allemaal best een
hesje en aangepaste kledij om een dag te fietsen.
We vertrekken gewoon om 8.30 uur en proberen om 15.30 uur zeker terug op school te zijn.
We duimen voor goed weer!

WiWeTeR – 5de & 6de leerjaar
Wie weet er hoe je met elektrische schakelingen opbouwt? Wie weet er hoe
je zelf muziekinstrumenten maakt? Wie weet er hoe je een moord kan
oplossen? …
De STEM-WiWeTeR-academies (lees Wieweeter = Wiskunde,
Wetenschappen, Techniek en ondeRnemingszin) willen op deze en nog veel
meer vragen een antwoord geven. Op woensdagmiddag krijgen kinderen
van het vijfde en zesde leerjaar, weer de kans om projectmatig en zeer interactief zelf een reeks
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onderwerpen te verkennen uit de wondere wereld van wiskunde, wetenschappen en techniek op
school. Zij zullen hierin begeleid worden door studenten en docenten van de lerarenopleiding van
Thomas More. Er zal telkens ook iemand van de school bij deze sessies aanwezig zijn. We bieden 6
gloednieuwe sessies aan!
Wensen jullie nog meer informatie? Surf dan gerust even naar onze website www.wiweter.be.
Praktisch: de sessies duren 2u en worden ongeveer tweewekelijks op woensdagmiddag op de school
georganiseerd van 14u tot 16u. Zo komen we aan 6 sessies per semester (9/10 – 23/10 – 6/11 – -20/11
- 27/11 – 11/12). De kostprijs (deelname in de materiaalkosten) voor de hele reeks bedraagt 48€.
Deelnemers krijgen na afloop van de reeks een fiscaal attest, waardoor het gehele inschrijvingsgeld te
recupereren is via de belastingen (systeem naschoolse kinderopvang).
Inschrijven kan je via de WiWeTeR-website www.wiweter.be, vanaf 14/9. Doorklikken naar KIDS en dan
naar STEMacademie en dan naar inschrijven. Er is maar een beperkt aantal plaatsen dus wees er snel
bij!

Agenda
* 16 september 2019: Geen avondstudie – PV
* 17 september 2019: Zwemmen 4de lj.
* 20 september 2019: Gelmelroute 5de lj.
* 24 september 2019: Zwemmen 3de lj.
* 25 september 2019: Schoolfotograaf

