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Ophalen van uw kind om 15.30 uur
Op de Ouderraad werd de vraag gesteld waarom ouders niet op de bovenspeelplaats hun kinderen
konden opwachten om 15.30 uur. Op dinsdag 2 oktober is dit tijdens de kernteamvergadering
besproken. Na overleg werd het volgende beslist: tussen 15.30 uur en 15.45 uur worden de ouders
verzocht om niet op de bovenspeelplaats te komen. Aan de trappen langs de kant van de toiletten
vertrekken er dan twee rijen (de rij naar de Kon. Astridlaan en de fietsrij). Zo kunnen de
toezichthoudende leerkrachten het overzicht behouden en de veiligheid van onze leerlingen
waarborgen. Tevens worden de ouders die hun kleuters komen ophalen om 15.35 uur vriendelijk
verzocht om naar de klassen te gaan enkel en alleen via de Rollebol (en niet via de speelplaats van de
lagere school). Ook de hoofdingang van onze school is enkel toegankelijk voor het personeel. Wij
vragen begrip voor deze regeling en durven rekenen op uw medewerking.

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Jules vindt een paddenstoel in het bos en brengt deze mee naar de klas. Kennen onze
kleuters dit en wie woont er in de paddenstoel? Door verschillende activiteiten zullen de kleuters meer
te weten komen over de paddenstoel. Op donderdag 11 oktober maken we een uitstapje naar de
boerderij.
* Vosjes- & Berenklas: We gingen deze week samen naar het bos en vonden er heel wat
'herfstschatten'. Daar gingen we mee aan de slag in de klas. Er werd ook geverfd met herfstkleuren. We
weten het nu wel zeker, het is echt herfst! Volgende week staan we hier nog wat extra bij stil.
Donderdag gaan we samen pompoensoep maken.
Willen jullie eraan denken om mutsen, sjaals, handschoenen, … te voorzien van naam? Bedankt!
* Muizen- en Eendjesklas: Volgende week werken wij verder rond de herfst en werken we rond het
verhaal “Ritseldans en notentaart”. Ondertussen hebben we voldoende chauffeurs bij elkaar gekregen
om onze uitstap naar de boerderij te kunnen organiseren. Alvast bedankt!
De chauffeurs krijgen een bevestigingsbriefje mee met daarop de kleuters die zij zullen vervoeren. De
kleuters mogen op donderdag 11 oktober met laarzen aan naar de school komen.
We starten volgende week ook al met de voorbereidingen voor ons grootouderfeest! Denken jullie nog
aan de inschrijvingsstrookjes voor het grootouderfeest?
De komende weken komt stagiaire, juf Shanty, enkele keren in de Muizenklas observeren. Van
opleiding is zij turnjuf maar omdat zij zo graag met kleuters werkt heeft zij besloten om de opleiding
voor kleuterleidster te volgen. Zij komt in december ook nog een week stage lopen.
* Kikker- & Varkentjesklas: Vorige week starten we met het grote telboek van “Indi en de dieren” en we
zijn nog helemaal niet uitverteld. Volgende week gaan we hiermee dan ook verder.

Lagere school
* 1ste leerjaar: Deze week een extra woordje van dank aan Sylvia van dagbladhandel K & S De Merode
om met de kranten naar onze school te komen, alsook aan alle (groot)ouders die op bezoek kwamen
met hun huisdiertje. DANK U!
Volgende week gaan we het strikken van veters oefenen. Daarvoor brengen ze een losse veter mee.
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WIJZIGING OUDERCONTACT 1ste LJ
Leeskern 1 hebben we deze week afgerond met een toets. Op het oudercontact zouden we jullie graag
een evolutie laten zien van kern 1 naar 2. De geplande oudercontacten van 16 en 18 oktober vallen
daarom eigenlijk een weekje te vroeg. We willen deze graag verplaatsen naar 23 en 25 oktober. Zo
kunnen we jullie voldoende en duidelijk informeren. Onze oprechte excuses voor eventueel ongemak.
De uitnodiging zal volgende week in de postkaft zitten.
* 3de leerjaar: Omdat wij een capaciteitsgemeente zijn en op 1 oktober twaalf leerlingen meer hebben
dan de teldatum, kunnen wij 12 lestijden extra inrichten. Concreet betekent dit dat juf Jolien Cleymans
de beide derde leerjaren zal ondersteunen, omdat dit de talrijkste klassen zijn. Samen met het
zorgteam en beide klasleerkrachten is een lessenrooster uitgewerkt op donderdag, vrijdag en
woensdag om de 14 dagen.
* 5de leerjaar: Dinsdagnamiddag gaan we met de fiets naar het Stadspark. Daar komen we alles te
weten over de dode hoek en busevacuatie. De leerlingen zetten 's morgens hun fiets op het grasveld.
Ze brengen allemaal lunch mee die we 's middags nuttigen in de klas. Dan vertrekken we om 12.15 uur.
Dit duurt gans de namiddag. Hou er rekening mee dat we rond 16.15 uur pas aankomen op school.

Agenda
* 9 oktober 2018: Zwemmen 3de lj.
* 10 oktober 2018: Pedagogische studiedag – vrije dag voor de leerlingen
* 16 oktober 2018: Zwemmen 4de lj.
* 22 oktober 2018: Geen avondstudie – PV
* 23 oktober 2018: Oudercontacten 1ste lj. // Zwemmen 3de lj.
* 24 oktober 2018: Grootouderfeest kleuterschool
* 25 oktober 2018: Oudercontacten 1ste lj. // Kijkdag instappers 9.00 uur

