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Schoolfoto’s
Op vraag van velen zet onze schoolfotograaf de schoolfoto’s weer online en dit van 13 november 2019
t.e.m. 19 november 2019. Om te bestellen surf je naar de online bestelsite www.vdeonline.com. Na 19
november is het niet meer mogelijk om nog foto’s te bestellen!
Ben je niet meer in het bezit van de foto-ID om een online bestelling te plaatsen? Op het secretariaat
kan je de foto-ID opvragen.

Kleuterschool
* Oudercontacten: Het oudercontact voor onze kleuters komt er weer aan. De lijsten waarop
ingetekend kan worden, hangen op in de inkomhal van onze kleuterschool. De lijsten voor de Kikkeren Varkentjesklas hangen uit aan de rode deur van de klasgang.
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Gaatjes overal is een heel spannend thema. Je moet er maar eens
opletten, overal vind je wel ergens een gaatje! In speelgoed, in je kledij, op de speelplaats, in het
toilet, zelfs op ons eigen lichaam... Dit zullen onze kleuters al spelend ontdekken. Er zullen ook
verschillende materialen aangeboden worden waar er gaatjes in te vinden zijn. Misschien krijgen we
wel bezoek van een hongerig muisje dat heel graag gaatjes bijt in de spulletjes van de juf.
* Muizen- & Berenklas: Volgende week griezelen we nog een beetje verder. Op donderdag houden we
een griezelfeestje. We kijken een griezelfilmpje en eten popcorn. We gaan ook slijm maken. Kunnen
jullie een plastic potje met deksel meegeven? Dan kunnen we allemaal wat slijm mee naar huis
brengen. 
* Kikker- & Varkentjesklas: We oefenden al heel wat in ons restaurant: tafel dekken, opdienen, afruimen.
Ober, kok of keukenhulp we probeerden het allemaal maar er valt nog zo veel te leren over het
restaurant zodat we er nog een week mee doorgaan!

Lagere school
* Algemeen: Vanaf volgende week wordt er tijdens de middagpauze warm water voorzien en dit op
maandag, dinsdag en vrijdag. Onze leerlingen mogen dan van thuis oplossoep, poederchocomelk,
thee, … meebrengen indien gewenst. Andere oplosmaaltijden (noedels, … ) laten we thuis en zijn niet
toegestaan.
* 1ste leerjaar: Via deze weg willen we Goele en Linda nogmaals danken voor de fijne ontvangst in de
tandartspraktijk, de leerrijke voormiddag en de leuke spulletjes die we kregen. Het was top!
Volgende week mogen de kapoenen hun tandenpoetskaart invullen die in de postkaft zit. Wie kan de
tandjes flink poetsen...? De kaart mag op maandag 18 november weer mee naar de klas gebracht
worden.
* 4de leerjaar: Vandaag krijgt elke leerling een zakje met krokusknolletjes mee naar huis. Als je deze nu
in de grond steekt, heb je in de lente mooie krokussen in de tuin staan! We danken stad Turnhout, Be
Planet en de Rosse Bie voor dit leuke en leerrijke initiatief!
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Agenda
* 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: Schoolvrije dagen – Ped. studiedagen

