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SOS beginnende lezers – 1ste en 2de leerjaar
“Wat met AVI, welke boekjes kies ik best, wat als lezen moeizaam gaat…?”
Dit zijn enkele vragen waar ouders van beginnende lezers mee worstelen. Op dinsdag 5 november om
19.30 uur organiseert de bibliotheek daarom de vorming: SOS beginnende lezers. Speciaal voor
ouders.
In bijlage en op onze website vinden jullie meer informatie. De inschrijvingen verlopen via dit
inschrijvingsformulier: https://bibliotheekturnhout.turnhout.be/inschrijven . Kostprijs: € 2 of gratis met
een UiTPAS met kansentarief.

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: We merken dat ons bos aan het veranderen is: de blaadjes vallen
van de bomen, we vinden eikels, kastanjes en andere herfstvruchten op de grond … We beginnen ook
al te oefenen voor het grootouderfeest. Wat ze moeten aandoen die dag staat per klas op de klasblog.
Ga zeker eens kijken! En vergeet niet om dan nog eens samen met je kleuter naar de foto’s te kijken.
* Muizenklas: Volgende week werken wij nog verder rond het thema “Herfst” en rond het themaverhaal
“Ritseldans en notentaart”. We bereiden ons ook al wat voor op het grootouderfeest. We oefenen ons
dansje! Gelieve je kleuter op maandag 14 oktober een wit T-shirt met korte of lange mouwen mee te
geven. We gaan deze beschilderen voor het grootouderfeest. Gelieve op de dag van het
grootouderfeest zelf (woe. 23/10), je kleuter een jeansbroek aan te geven. Bedankt!
Voor de boerderijuitstap op donderdag 24 oktober, verzamelden we ondertussen voldoende
chauffeurs. Er zit een briefje in de postkaft voor de chauffeurs met meer informatie. Bedankt alvast want
dankzij jullie medewerking kan deze uitstap doorgaan.
* Berenklas: Volgende week werken onze kleuters nog eventjes verder rond thema “Herfst”. We
oefenen ook ons dansje al voor het grootouderfeest. Volgende week ben ik niet aanwezig op school.
Juf Tinne en juf Caroline zullen heel goed voor de Beertjes zorgen. Voor het grootouderfeest zouden
onze kleuters heel kleurrijk naar school mogen komen. Het thema van ons dansje is levendige kleuren.
Alle kleuren zijn goed, als het maar fel is. Alvast hartelijk dank!
* Kikker- & Varkentjesklas: Wij zijn begonnen met de voorbereidingen voor het optreden bij het
grootouderfeest. Rollen verdelen, decor bouwen, toneel en dansjes oefenen… Er valt nog heel wat te
doen. Het thema is “Gerommel in de kleurdoos”. Vrijdag zal er een briefje in het postkaftje zitten met
de gewenste outfit van uw kind voor deze voorstelling.
We zijn ook nog op zoek naar een blauwe trui met een rood hert op en een grijs haarlint met strik.
Mogelijk zijn ze per ongeluk bij iemand verkeerd verzeild geraakt.
Ook is er een Varkentjes-knutselwerk van Tuur met de verkeerde kleuter meegegaan. We hopen dat
het allemaal uitkomt. Wil iedereen thuis even kijken? Bedankt!

Lagere school
* 1ste leerjaar: Maandag komt de schooldokter langs voor het medisch onderzoek. Gelieve dan het
boekje van Kind & Gezin mee naar school te geven.
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* 4de leerjaar: We zullen gaan zwemmen op dinsdag 22 en dinsdag 5 november i.p.v. 29 oktober. Dit
stond verkeerd in de vorige nieuwsbrief. Onze excuses hiervoor.
Op maandag 14 oktober houden we een heuse kooksessie met seizoensgebonden producten. Het
enige dat je zelf moet meebrengen is een snijplank, een scherp snijmesje en een herbruikbare plastic
beker. Voor al het andere materiaal zorgen de mensen van GoodCook! We kijken er al naar uit! Via
deze weg willen we ook alle ouders en grootouders die mee komen helpen al bedanken voor hun hulp.
Dinsdag 15 oktober komt de schooldokter langs om de lengte, gewicht en het zicht van de leerlingen
van klas 4A en 4B te controleren. Leerlingen die een bril dragen, brengen deze dan zeker mee.
Woensdag komt klas 4C aan de beurt.
Dinsdag 15 oktober gaan we in de namiddag naar een dansvoorstelling rond de kinderspelen van
Bruegel in de Warande. We zijn normaal gezien op tijd terug op school.
* 5de leerjaar: In het kader van de verkeerslessen over ‘Dode hoek en zichtbaarheid’ nemen onze 3
klassen in de loop van volgende week deel aan 2 workshops. De theorieles zal doorgaan in het
Stadhuis van Turnhout en de praktijkles zal aansluitend doorgaan op de Grote Markt. Deze lessen zijn
telkens in de voormiddag geplaatst. Voor 5A gaat dit door op dinsdag 15 oktober; voor 5C is dat op
woensdag 16 oktober en 5B is op donderdag 17 oktober aan de beurt. De verplaatsingen maken we te
voet (makkelijke stapschoenen zijn aanbevolen) en iedereen zorgt voor aangepaste kledij en een
FLUOHESJE. We hopen dat deze workshops ertoe bijdragen dat onze kinderen zich nadien veiliger in
het verkeer kunnen verplaatsen.

Agenda
* 15 oktober 2019: Zwemmen 3de lj.
* 21 oktober 2019: Geen avondstudie - PV
* 22 oktober 2019: Zwemmen 4de lj.
* 23 oktober 2019: Grootouderfeest KS
* 24 oktober 2019: Kijkdag instappers 9.00 uur
* 28 oktober – 3 november 2019: Herfstvakantie
* 4 november 2019: Instapdag
* 5 november 2019: Zwemmen 4de lj.
* 8 november 2019: Rapport I

