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Schoolfoto’s
De schoolfoto’s staan nog steeds online. Jullie kunnen nog volop bestellen op de online-bestelsite,
www.vdeonline.com, waarop je de unieke en beveiligde foto-ID kan ingeven die leidt naar de foto’s
van jouw kind. Op de online-bestelsite kan je de individuele en de klasfoto van je kind bekijken,
bestellen en betalen via de duidelijke richtlijnen op de site zelf. Voor de bestelling respecteer je wel de
aangegeven termijn, vermeld op het document.
De foto’s worden na de afsluitdatum centraal op school geleverd. Wij zorgen voor de verdeling hiervan.
Een schoolfoto blijft een mooie herinnering aan de schooltijd. Aarzel dus niet om een bestelling te
plaatsen. Daarenboven kan je vrij de foto-ID delen met familie en vrienden, zodat ook zij een bestelling
kunnen plaatsen.
Indien het niet lukt om zelf een bestelling te plaatsen, mag je altijd hulp komen vragen op het
secretariaat. We helpen je graag verder.

Kleuterschool
* Nijntjesklas: Grootouders zijn belangrijk in het leven van een kleuter. De meeste kleuters gaan er
regelmatig op bezoek, blijven er af en toe slapen en opa en oma komen soms op hun kleinkind passen.
In dit thema zijn de uitgangspunten: gevoelens, samen plezier en tijd voor elkaar.
* Vosjesklas: Onze kleuters worden tijdens het grootouderfeest 'vosjes'. Ze mogen daarom woensdag
gekleed in oranje of bruine kleding naar school komen (een wit-shirt kan eventueel ook). We oefenden
ons dansje de voorbije week al verschillende keren, dat komt helemaal goed! Ook zijn we aan het
knutselen gegaan om er woensdag als 'echte' vosjes uit te zien.
* Berenklas: We zijn al super hard aan het oefenen voor het grootouderfeest. We kunnen ons dansje al
goed. De oma’s en opa’s gaan nogal schrikken! We worden allemaal ‘beertjes’. Jullie kleuter mag op
woensdag bruine of beige kleren aandoen. We zetten een kroon op in de klas, dan worden we echte
beren.
* Muizenklas: Spannend… woensdag komen de oma’s , opa’s , moekes en vakes,… op bezoek! We zijn
ons al volop aan het voorbereiden voor het grootouderfeest. We oefenen ons dansje en op dinsdag
houden we een generale repetitie met heel de kleuterschool. Gelieve je kleuter op woensdag 24
oktober de volgende kledij aan te geven: een jeansbroek met een zwart, bruin of grijs bovenstuk op.
Foto’s van ons bezoek aan de boerderij staan vanaf volgende week op onze website!
* Eendjesklas: We zijn ons al volop aan het voorbereiden voor het grootouderfeest. Op woensdag is
het dan eindelijk zover en komen de oma’s, opa’s, moekes en vakes,… op bezoek! We oefenen deze
week nog verder ons dansje en op dinsdag houden we een generale repetitie met heel de
kleuterschool.
Gelieve uw kleuter op maandag 22 oktober al een paraplu en regenjas mee te geven. Dit krijg je
woensdag na het optreden terug mee naar huis. (Meer verklappen we nog niet…)
Neem ook regelmatig een kijkje op de schoolwebsite. Hier kan je foto’s terugvinden van onze uitstap
naar de boerderij, onze thema’s in de klas, …
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* Kikker- & Varkentjesklas: Zoals jullie waarschijnlijk al verwacht hadden, zal volgende week in het teken
staan van het grootouderfeest. We oefenen ons toneeltje en de dansjes en doen ons uiterste best om
er weer een topeditie van te maken.
Op donderdag gaan we pompoensoep maken om zo ook onze jarigen van oktober te vieren. Dat
wordt weer smullen!!

Lagere school
* 1ste leerjaar: Beste ouder(s), we werken volgende week in de godsdienstles rond Allerheiligen en
Allerzielen. Uiteraard staan we dan stil bij afscheid nemen, sterven en verdriet. Om de lessen
aanschouwelijk te maken, zouden we graag werken met concrete voorbeelden. Kan jullie zoon of
dochter een herinnering meebrengen aan een dierbare die er niet meer is (vertrokken, overleden, …)?
Dat mag ook een herinnering zijn aan een dier dat er niet meer is (overleden, weggegeven omwille van
allergie, …). Zo een herinnering kan een voorwerp zijn, een foto, een bidprentje, ... Alvast bedankt!
* 4de, 5de & 6de leerjaar: Op zaterdag 10 november is er de jaarlijkse Zwitserlandavond in de gebouwen
van ASO. Inschrijven kan aan de hand van het inschrijvingsstrookje dat de leerlingen vandaag mee naar
huis krijgen.

Agenda
* 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
* 29 oktober - 4 november 2018: Herfstvakantie

