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Kleuterschool
* Nijntjesklas: De kleuters en Jules hebben wellicht nog niet vaak stilgestaan bij de seizoenen en de
veranderingen in de natuur. Ze hebben nog een heleboel te ontdekken. Ons volgende thema zal
“Jules in het bos” zijn.
* Vosjes- & Berenklas: De herfst is aangebroken. Daarom trekken we volgende week samen naar het
bos om te ontdekken wat daar nu allemaal gebeurt. We gaan er ook op zoek naar 'herfstschatten'. Wie
dit weekend zou gaan wandelen, mag gerust al eikels, kastanjes, herfstbladeren en ander moois
meebrengen. Dan kunnen we dat al eens van dichtbij bekijken in onze klas.
* Muizen- en Eendjesklas: De komende weken werken wij rond het thema “Herfstvruchten/appels”.
We maken een herfstwandeling in ons bos. We zoeken allerlei herfstvruchten bij elkaar en bekijken ze
eens goed. Woensdag 3 oktober is juf Caroline op bijscholing. Juf Katrin zal die dag de Eendjesklas
opvangen. Op donderdag 4 oktober is het dierendag. Juf An brengt haar huisdier, een ruwharige
teckel “Basje” mee naar de klas. We komen van alles te weten over de hond: hoe ziet een hond eruit,
hoe kan je hem het best aaien, … Voor onze boerderijuitstap op 11 oktober komen we nog enkele
chauffeurs te kort. Moesten er nog ouders, grootouders, … tijd hebben om ons van of naar de
boerderij te brengen, mag je dit doorgeven aan de klasjuf. Hopelijk krijgen we voldoende chauffeurs bij
elkaar en kan deze leuke uitstap doorgaan.
* Kikker- & Varkentjesklas: Volgende week maken we kennis met Indi, een dapper indiaantje dat voor
haar verjaardag een tooi krijgt van haar papa zonder veren. Die moet ze zelf verdienen door goede
daden te stellen. Elke dag zien we hoe Indi een pluim verdient voor haar zorg voor het bos en de
dieren tot ze een prachtige verentooi heeft.
De kinderen mogen een knuffeldier meebrengen (dier dat echt bestaat). In de klas gaan we hun
woonplaats, voeding en eigenschappen bespreken. We maken ook een speelplek in de klas waar we
die dieren met hun eigen noden kunnen verzorgen. We gaan op stap in het bos en kijken hoe wij ook
zelf zorgzaam kunnen zijn voor de natuur die ons omringt.

Lagere school
* 1ste leerjaar: Donderdag 4 oktober is het Dierendag. Mag/Kan je huisdiertje die dag een bezoekje
brengen aan onze klas? Vul dan de brief in die in de postkaft zit. Breng hem maandag mee terug.
* 3de leerjaar: Tot onze grote vreugde kunnen wij dankzij de hulp van bereidwillige ouders starten met
het nieuwe duolezen. De kinderen zullen op hun eigen niveau kunnen oefenen in de klas of in de refter.
Wij hopen alvast op een vlotte samenwerking en heel veel leesplezier.

Agenda
* 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
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* 23 oktober 2018: Zwemmen 3de lj.
* 24 oktober 2018: Grootouderfeest kleuterschool
* 25 oktober 2018: Kijkdag instappers 9.00 uur

