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Inschrijven via het aanmeldingssysteem
De overheid wil vermijden dat ouders moeten kamperen voor de schoolpoort waar ze hun kind graag
inschrijven. Daarom heeft het LOP-gebied Turnhout, samen met Vosselaar en Oud-Turnhout, besloten
om voor de inschrijvingen van schooljaar 2020-2021 te werken met een digitaal aanmeldingssysteem.
Alle scholen van voornoemde gemeenten nemen hieraan deel. Het systeem bakent de periode af
wanneer broers en zussen zich kunnen inschrijven en ook de periode waarin nieuwe leerlingen en
kleuters zich kunnen aanmelden. Uw kind krijgt hierover op woensdag 15 januari 2020 een belangrijke
folder mee. Vanaf die dag vindt u ook informatie hierover op onze website. Als u zelf geen kinderen
meer moet inschrijven, mag u de folder doorgeven aan gezinnen die nog op zoek zijn naar een school
voor hun kind.
Op vrijdag 14 februari 2020 organiseert onze school een openschooldag om nieuwe gezinnen met
onze school te laten kennismaken.
Let op: dit aanmeldingssysteem geldt enkel voor nieuwe kleuters of leerlingen.

Gekke-handen-run
Bedankt iedereen om alles te geven voor De Warmste Week. Door onze actie ‘Gekke-handen-run’ voor
Moederzorg werd de week voor kerst weer een stuk warmer! Zie filmpje:
https://e.idomoo.com/1779/87327/aff598b186904f69be8c5f48ab2cfc971cb10bbf833443ccb6735f1452
288a90.mp4

Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Ons volgende thema is “Ballen en ballonnen”. Wie er thuis leuke
ballonnen, balletjes, ballonnenpompen... heeft, mag deze meebrengen.
* Muizen- & Berenklas: We hebben deze week al heel goed voor de vogels gezorgd. We maakten
vetbollen en mogen deze ook thuis in een boom of tak hangen. We hebben er ook gemaakt voor de
boom in de tuin van onze school. Zo kunnen we door het raam met onze verrekijkers zien welke vogels
er komen smullen! We leerden al mussen, roodborstjes, merels, kraaien, duiven en meesjes kennen.
Volgende week werken we nog verder rond het thema “Vogels in de winter”.
Op donderdag gaan we smullen en eten we smoutebollen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Wat vliegt de tijd! We hebben nog veel te doen dus werken we nog een
weekje verder met ons thema “Gelukkig Nieuwjaar slakje”.
Onze kleuters mogen vanaf volgende week een doos trekzakdoekjes meebrengen, onze voorraad is op.
Alvast bedankt!
Dan hebben we nog twee data om alvast te noteren: 5 maart gaan we een bezoekje brengen aan een
tentoonstelling over tanden in het Hivset. Op 23 maart vindt onze uitgestelde uitstap naar de
Hooibeekhoeve plaats. Voor beide uitstappen rekenen we op vervoer van ouders/grootouders. De
intekenlijsten zullen tijdig uitgehangen worden.
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Lagere school
* 4de leerjaar: Vanaf volgende week gaan we met elke klas naar het museum van Natuurpunt om
tuinvogels te leren spotten! Alvast bedankt aan de (groot)ouders die ons naar daar willen brengen. 4C
gaat op donderdag 16 januari, 4B op maandag 20 januari en 4A op donderdag 23 januari. We
vertrekken met auto’s om 12.40 uur (na onze refter) en we zijn op tijd terug op school.
* 2de leerjaar: Vanaf 4 februari tot het einde van het schooljaar gaan we elke dinsdagnamiddag
zwemmen. De verplaatsing gebeurt met de bus.
* 5C: De tweede spreekoefening zit er bijna voor alle leerlingen op: de actualiteit een week verzamelen
en 1 hoofdpunt, samen met 3 kleine nieuwspuntjes, kort vertellen aan je klasgenootjes en je juf.
Omdat alles niet van de eerste keer volledig geweldig kan gaan, kreeg iedereen direct mondelinge tips
(de papieren versie komt volgende week mee naar huis). Omdat iedereen zou kunnen leren van deze
tips, én die van de klasgenootjes, starten we dus met een tweede ronde actualiteit.

Agenda
* 14 januari 2020: Zwemmen 4de lj.
* 16 januari 2020: Uitstap Natuurpunt 4C
* 20 januari 2020: Uitstap Natuurpunt 4B
* 21 januari 2020: Zwemmen 3de lj.
* 22 januari 2020: Vergadering ouderraad 20.00 uur
* 23 januari 2020: Uitstap Natuurpunt 4A
* 24 januari 2020: Rapport 2
* 27 januari 2020: Geen avondstudie – PV
* 28 januari 2020: Zwemmen 4de lj.
* 30 januari 2020: Kijkdag instappers 9.00 uur

