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Spaghettidag
Er kan nog steeds ingeschreven worden voor onze spaghettidag op zaterdag 5 oktober 2019. Breng
dus familie, vrienden en kennissen mee om te genieten van onze overheerlijke spaghetti!
Inschrijven kan door het inschrijvingsformulier in te vullen en terug te bezorgen aan de school of door
een mail te sturen naar sjt.bsa.secretariaat@telenet.be.
Indien je graag aan dezelfde tafel zit met een andere familie van onze school, mag je dit ook
doorgeven.
Let op! De inschrijving is pas definitief wanneer wij het geld hebben ontvangen. Inschrijven kan nog
t.e.m. maandag 30/09.

WiWeTeR – 5de & 6de leerjaar
Er kan nog steeds ingeschreven worden voor WiWeTeR.
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 (9/10 – 23/10 – 6/11 – -20/11 - 27/11 – 11/12). De kostprijs (deelname in de
materiaalkosten) voor de hele reeks bedraagt € 48,00.
Deelnemers krijgen na afloop van de reeks een fiscaal attest, waardoor het gehele inschrijvingsgeld te
recupereren is via de belastingen (systeem naschoolse kinderopvang).
Meer info en inschrijven kan je via de WiWeTeR-website www.wiweter.be. Doorklikken naar KIDS en
dan naar STEMacademie en dan naar inschrijven. Er is maar een beperkt aantal plaatsen dus wees er
snel bij!

Kleuterschool
* Eendjesklas: Het is herfst en dat beginnen we overal te zien én te voelen: het regent vaker, het wordt
wat frisser buiten, de bomen verliezen hun blaadjes, we vinden hier en daar al herfstvruchten op de
grond… Een ideaal moment om van start te gaan met dit thema. We zullen er zeker ook eens op
uittrekken naar het bos. Denken jullie er nog aan om de laarsjes van onze kleuters in de kast in de
inkomhal te zetten?
We hebben al wat leuke foto’s in ons fotoboek maar missen van sommige kleuters nog enkele foto’s
van hun familie. Die mag je ook nog steeds meegeven. Bedankt!
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Feesten zijn niet weg te denken uit het leven in onze klas. Daarom werken we
verder rond het thema “Feest”. Er staat nog heel wat op de planning.
* Muizen- en Berenklas: De komende weken werken wij rond het thema “Herfst”. We maken een
herfstwandeling in ons bos. We zoeken allerlei herfstvruchten bij elkaar en bekijken ze eens goed. Op
donderdag 4 oktober is het dierendag. Juf An brengt haar huisdier, een ruwharige teckel “Basje”, mee
naar de klas. We komen van alles te weten over de hond: hoe ziet een hond eruit, hoe kan je hem het
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best aaien… Denken jullie ook nog eens aan de foto’s voor op onze hartjes? Foto’s van gezin,
huisdieren, oma en opa. Deze hangen we op in de klas en onze kleuters vinden het heel fijn om
hiernaar te kijken en er over te vertellen. Moesten jullie dit weekend een wandeling plannen, wij zijn
heel blij met gevonden herfstvruchten. (Niets plukken)
* Kikker- & Varkentjesklas: Over twee weekjes gaat de week van het bos van start. Maar wij gaan hier
niet op wachten, want ons volgende thema is “Meneer uil en het grote dierenbos”. Tijdens dit thema
gaan we bekijken welke dieren er in het bos wonen, of de uil de baas is van het bos en gaan we
natuurlijk ook veel 'bosspelletjes' doen.
We hadden het ook al aangekondigd tijdens de infoavond, maar nu is de datum voor ons bezoek aan
de Hooibeekhoeve (melkveebedrijf) ook bekend. Het is ook al verrassend dichtbij namelijk op 10
oktober. We zijn dus op zoek naar mensen die ons kunnen brengen (om 8.50 uur) en halen (om 14.45
uur). De lijsten waarop je hiervoor kunt intekenen, hangen uit aan de rode deur van onze gang.
De kleuters van de Kikkerklas krijgen een nieuwe adreslijst mee. De vorige mogen jullie verwijderen
want er stond een verkeerd adres op vermeld.

Lagere school
* 2de leerjaar: Op 4 oktober brengen 2A en 2B een bezoek aan de bibliotheek en het Taxandriamuseum. Klas 2C gaat op dinsdag 8 oktober.

Agenda
* 1 oktober 2019: Zwemmen 4de lj.
* 2 oktober 2019: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 5 oktober 2019: Spaghettidag
* 7 oktober 2019: Vrije dag
* 8 oktober 2019: Zwemmen 3de lj.
* 15 oktober 2019: Zwemmen 4de lj.
* 21 oktober 2019: Geen avondstudie - PV
* 22 oktober 2019: Zwemmen 3de lj.
* 23 oktober 2019: Grootouderfeest KS
* 24 oktober 2019: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 28 oktober – 3 november 2019: Herfstvakantie

