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Schoolfoto’s
De schoolfoto’s staan nog steeds online. Jullie kunnen nog volop bestellen op de online-bestelsite,
www.vdeonline.com, waarop je de unieke en beveiligde foto-ID kan ingeven die leidt naar de foto’s
van jouw kind. Op de online-bestelsite kan je de individuele en de klasfoto van je kind bekijken,
bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf. Voor de bestelling respecteer je wel de
aangegeven termijn (voor 5/11/2019).
Indien het niet lukt om zelf een bestelling te plaatsen, mag je altijd hulp komen vragen op het
secretariaat. We helpen je graag verder!

Bebat
Onze school neemt deel aan het Bebat spaarprogramma voor scholen. Wij zamelen gebruikte
batterijen in en sparen op die manier punten. Per kilo gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1
punt. Deze punten kunnen wij vervolgens inruilen voor nuttig didactisch materiaal.
Momenteel organiseert Bebat een dubbele puntenactie en kunnen we het puntentotaal van onze
school een stevige boost geven. Van 4 november tot 24 november krijgt onze school dus niet 1 maar 2
punten per ingezamelde kilo gebruikte batterijen. Help ons om te sparen voor leuk extra didactisch
materiaal en breng je gebruikte batterijen in die periode zeker binnen.

Kleuterschool
* Eendjesklas: Na de vakantie starten er 8 nieuwe vriendjes in onze klas. De eerste week zullen we dan
ook vooral de tijd nemen om hen onze klas te laten ontdekken. Zo leren ook wij de nieuwe instappers
kennen. De eerste week mogen jullie maandag, dinsdag en woensdag de nieuwe instappers naar de
klas brengen om 8.25 uur. Op donderdag en vrijdag zal de juf vanaf 8.25 uur op de speelplaats staan
en mag je de kleuters daar afzetten. We wensen jullie allemaal een fijne herfstvakantie toe!
* Nijntjes- & Egeltjesklas: Na de vakantie starten we themaloos. Er zijn dan verschillende nieuwe
materialen in de klas aanwezig waar onze kleuters zelfstandig mee aan de slag kunnen. Fijne vakantie!
* Muizen- & Berenklas: Als je iemand ziet met een zwarte punthoed, als je iemand ziet met een pukkel
op haar neus, op haar rug een zwarte kat of een heel vies beest… dan weet je het wel, dan weet je het
wel… ’t is griezelfeest! Na de herfstvakantie vliegen wij er weer in en werken we rond het thema
“Griezelfeest”! Je kleuter mag op maandag 4 november een zaklamp en verkleedkleren rond het
thema griezelen (heks, spook, tovenaar …) meebrengen. De kleuters spelen hiermee in de klas.
Gelieve alles duidelijk te tekenen met naam. Een prettige herfstvakantie!
* Kikker- & Varkentjesklas: Het grootouderfeest ligt weer achter ons, wat hebben onze kleuters dat knap
gedaan! 👍👍👍
Dan is het nu tijd voor een welverdiende vakantie. Wat het thema wordt na de vakantie, blijft nog een
goed bewaard geheim. Maar dat het weer leuk wordt, weten we nu al. Fijne vakantie!
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Lagere school
* 1ste, 2de & 3de leerjaar: Op woensdag 6 november kunnen onze leerlingen van het 1ste, 2de en 3de
leerjaar meedoen aan de danshappening op onze school. Deze activiteit wordt georganiseerd door
MOOV. Leerlingen die aangaven geïnteresseerd te zijn, kregen een inschrijfstrookje mee naar huis. De
activiteit begint om 13.30 uur en eindigt om 14.30 uur. Sportieve kledij en indoorschoenen zijn een
must.
* 1ste leerjaar: Fijne vakantie, kapoenen. Jullie hebben het verdiend!
Na de vakantie brengen we op woensdag een bezoekje aan de tandartspraktijk van Goele Raets. Die
dag brengen we enkel een fluohesje mee. De boekentas mag thuisblijven. Een tussendoortje is niet
nodig.
Donderdag 7 november gaan we kokkerellen met fruit. Ieder brengt een snijplank mee, een niet al te
scherp mes, een kommetje, een lepel en 1 of 2 stukken fruit. Stop alles in een zakje in je boekentas.
* 4de leerjaar: Geniet volop van de herfstvakantie, jullie hebben het verdiend! Dinsdag 5 november
gaan we zwemmen. Vergeet je zwemgerief niet!
* 5de leerjaar: Na de vakantie gaan er voor het vijfde leerjaar vele projectjes door: boekpromotie,
klaskrant schrijven, bruggen onderzoeken en bouwen ... De kinderen krijgen zelf de opdrachten.
Misschien alvast een eerste opdracht om mee te starten tijdens de vakantie: kies een goed boek dat je
wil promoten in de klas. Maak hier een echte affiche voor. (PowerPoint doen we op het einde van het
schooljaar.) Dus indien je nog niet gestart bent: lezen, lezen, lezen ...
Vergeet ook niet om je Franse woordjes te herhalen met je woordkaartjes of op Bingel.be (wegens
onderhoud aan de website niet beschikbaar van 25/10 t.e.m. 30/10).
Geniet ook van de leuke, vrije dagen die in het verschiet liggen!

Agenda
* 28 oktober – 3 november 2019: Herfstvakantie
* 4 november 2019: Instapdag
* 5 november 2019: Zwemmen 4de lj.
* 8 november 2019: Rapport I
* 11 november 2019: Vrije dag – Wapenstilstand
* 12 november 2019: Oudercontacten 4C – 5C // Zwemmen 3de lj.
* 14 & 19 november 2019: Oudercontacten LS
* 19 november 2019: Zwemmen 4de lj.
* 20 november 2019: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 21 & 26 november 2019: Oudercontacten KS
* 25 november 2019: Geen avondstudie – PV
* 26 november 2019: Zwemmen 3de lj.
* 28 & 29 november 2019: Vrije dagen – Ped. studiedagen

