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Schoolvrije dag
Maandag 7 oktober is het geen school.

Inhuldiging nieuwe speelplaats
Op woensdag 2 oktober werd onze nieuwe speelplaats officieel geopend. Een verslag hiervan kan je
vinden via deze link https://www.hln.be/in-de-buurt/turnhout/leerlingen-sint-jozefcollege-hebben-na50-jaar-een-nieuwe-speelplaats-gekregen~af5cfcef/ .

Huiswerkbegeleiding
Er is in de scholen steeds meer aandacht voor de vakoverschrijdende eindterm “leren leren”. Sommige
ouders ondervinden dat hun kinderen er vaak niet in slagen om een goede studiemethode te vinden.
Daarom organiseert vzw T’ANtWOORD op 10 oktober 2019 een infoavond waarin er handige tips
worden aangereikt aan de ouders om hun kinderen beter te kunnen begeleiden bij hun huiswerk. Meer
info kan u vinden op de flyer in bijlage.

Kleuterschool
*Algemeen: Om onze voorraad een beetje aan te vullen, mogen onze kleuters tijdens de maand
oktober lege wc-rolletjes en lege smeerkaasdoosjes meebrengen.
We merken dat er heel wat postkaftjes niet mee naar huis worden genomen op vrijdag. Zo mis je heel
wat belangrijke informatie. Proberen jullie er nog eens extra op te letten om de postkaftjes van onze
kleuters mee te nemen op VRIJDAG? Op maandag komen ze dan opnieuw mee terug naar school.
Bedankt!
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Omdat het Werelddierendag is op 4 oktober, werken we met onze
kleuters rond het verhaal van “De ark van Noach”. Hierin staat het zorg dragen van mensen voor dieren
en voor elkaar centraal. Deze belangrijke boodschap willen we ook onze jongste kleuters al meegeven. Zo leren we ook de grote dierenvriend Sint-Franciscus kennen. Onze kleuters mogen daarom
een foto/knuffel van hun lievelingsdier meebrengen. Indien er ouders op bezoek kunnen komen met
een klein huisdiertje in onze klassen, mogen ze dit aan de juffen laten weten.
* Muizen- en Berenklas: Volgende week werken we nog verder rond het thema “Herfst”. We doen een
waarneming rond pompoenen en maken lekkere pompoensoep.
Op woensdag 9 oktober organiseren wij onze eerste spelletjesvoormiddag. Tussen 9.00 en 10.00 uur
mogen de ingeschreven ouders een spelletje komen spelen bij ons in de klas.
* Kikker- & Varkentjesklas: Mmmmmm, melk …. Van waar komt die lekkernij? En wat kan je er allemaal
mee doen? Vragen waar we volgende week een antwoord op krijgen want donderdag staat onze
uitstap naar de Hooibeekhoeve te Geel op het programma. We zijn nog wel steeds op zoek naar
chauffeurs voor deze uitstap. Je kan hier nog voor intekenen op de lijst die uithangt aan de rode deur
van onze gang. Die dag brengen we een picknick, drinken, een koek en fruit mee in een rugzak. We
vragen ook om aangepaste schoenen aan te doen. Om de inleving nog groter te maken, mag wie wil
zich ‘verkleden’ in een boer of boerinnetje.
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Lagere school
* 3de & 4de leerjaar: Omwille van het medisch onderzoek in het 4de leerjaar, worden er enkele
zwembeurten gewisseld. Het 3de leerjaar gaat zwemmen op dinsdag 8 en dinsdag 15 oktober. Het 4de
leerjaar zal gaan zwemmen op dinsdag 22 en dinsdag 29 oktober. Gelieve hiermee rekening te houden.
Bedankt!

Agenda
* 5 oktober 2019: Spaghettidag
* 7 oktober 2019: Vrije dag – geen school
* 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

