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Schoolvrije dag
Maandag 24 september is een schoolvrije dag voor iedereen. We wensen jullie alvast een prettig lang
weekend toe!

Woensdag = fruitdag
Het eten van fruit/groenten willen we zeker stimuleren. Woensdag blijft dus “fruitdag“. Daarom vragen
we om op woensdag enkel fruit of groenten mee te geven, geen koeken. In de kleuterschool brengen
we al elke voormiddag een stukje fruit/groente mee, dus zeker ook op woensdag.

Spaghettidag
Er kan nog steeds ingeschreven worden voor onze spaghettidag op zaterdag 6 oktober 2018. 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. Gelieve door te geven wanneer u wenst te
komen, het aantal spaghetti groot of klein en al dan niet vegetarisch.
Hier vindt u een overzicht van de verschillende eetmomenten:

tussen 12.00 uur en 14.00 uur

tussen 16.30 uur en 18.30 uur

tussen 19.00 uur en 20.30 uur
Een gewone (vegetarische) spaghetti met dessert kost € 10,00. Een kleine (tot 12 jaar) (vegetarische)
spaghetti met dessert kost € 6,00. Je mag het geld in gesloten omslag met duidelijke vermelding van
je naam, afgeven aan de klastitularis.
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 tot 28
september 2018.

Schoolfotograaf
Woensdag 26 september komt de schoolfotograaf langs op onze school. Breng je mooiste glimlach
mee! 

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Jules vindt een appel lekker maar lust ook wel een peer. Welk fruit vinden onze kleuters
het lekkerst? Het spreekt voor zich dat er tijdens dit thema geproefd zal worden. Je kleuter mag
volgende week 1 appel en/of 1 peer meebrengen naar school. Dankjewel!
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Op donderdag 11 oktober zouden wij graag samen met de kleuters van juf An en juf Caroline naar de
boerderij in Merksplas gaan. We bezoeken er de diertjes en maken een wandeling door de
boomgaard. We plukken er appels. Verdere informatie voor de boerderijuitstap volgt nog. Hopelijk
hebben we die dag mooi weer en kan deze leuke uitstap doorgaan.
* Vosjes- & Berenklas: Wat is het spannend in onze klasjes. Jules is donderdag jarig en dat vieren we
met een groot feest! We tellen al af. We kennen al een liedje dat we dan gaan zingen. We werken nog
verder aan onze eigen verjaardagskroon en -kaart die we op onze grote dag mee naar huis kunnen
nemen.
Mama’s en papa’s, willen jullie er nog eens aan denken om op alle potjes, brooddozen, jassen,
vesten,... de naam van jullie kleuter te zetten? Met 23 in de klas is het soms echt zoeken wat van wie is.
Dank je wel!
* Muizen- en Eendjesklas: Volgende week werken wij nog verder rond het thema “Jarig zijn”. We
missen nog enkele controlefiches. Denken jullie eraan om deze zo snel mogelijk binnen te brengen? De
ouders die nog geen foto van hun kleuter en van hun familie, huisdier,… mee naar school hebben
gebracht, mogen dit nog doen. Dank je wel!
Op maandagavond gaan de kleuters van de Muizenklas turnen en mogen ze afgehaald worden in de
Knabbel bij juf Evelien.
Op donderdag 11 oktober gaan we samen met de kleuters van juf Ann naar de boerderij in Merksplas
gaan. We bezoeken er de diertjes en maken een wandeling door de boomgaard. We plukken er
appels. Hiermee maken we appelmoes in de klas. Voor deze uitstap zijn we nog op zoek naar
chauffeurs. Verdere informatie en een inschrijvingsstrookje voor de boerderijuitstap wordt op vrijdag 21
september meegegeven. Hopelijk krijgen we voldoende chauffeurs bij elkaar en kan deze leuke uitstap
doorgaan. Alvast bedankt!
* Kikker- & Varkentjesklas: Maandag starten we met een dag verlof en op dinsdag starten we met het
thema “Kijk eens naar het vogeltje”. Tijdens dit thema gaan we veel kijkspelletjes doen, voorwerpen
bekijken vanuit verschillend perspectief, ... Op woensdag tonen we onze beste kant, want dan komt de
schoolfotograaf.

Lagere school
* 1ste leerjaar: Woensdag 26 september komt niet enkel de schoolfotograaf naar onze school, maar die
dag staan wij ook in de krant! Samen met heel wat andere eerste klasjes staan we in de Gazet van
Antwerpen.
Sylvia van dagbladhandel K&S De Merode komt de krant te koop aanbieden op onze school. De
kinderen mogen woensdag 2,00 euro meebrengen, om zelf de krant te kopen.
Vanaf nu krijgen onze leerlingen de splitshuisjes mee. Het zou fijn zijn als die regelmatig eens geoefend
zouden worden. Zeker als dit in de agenda staat, maar indien je merkt dat het nog niet zo goed gaat,
ook eens een keertje tussendoor. Stop ze na het oefenen wel terug in de boekentas alstublieft. Veel
plezier!

Agenda
* 24 september 2018: Schoolvrije dag
* 25 september 2018: Zwemmen 3de lj.
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* 26 september 2018: Schoolfotograaf // Vergadering Ouderraad 20.00 uur
* 2 oktober 2018: Zwemmen 4de lj.
* 6 oktober 2018: Spaghettidag
* 9 oktober 2018: Zwemmen 3de lj.
* 10 oktober 2018: Pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen
* 16 oktober 2018: Zwemmen 4de lj. // Oudercontacten 1ste lj.
* 18 oktober 2018: Oudercontacten 1ste lj.
* 22 oktober 2018: Geen avondstudie – PV
* 23 oktober 2018: Zwemmen 3de lj.
* 24 oktober 2018: Grootouderfeest kleuterschool
* 25 oktober 2018: Kijkdag instappers 9.00 uur

