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Wees zichtbaar in het verkeer
Om onze leerlingen te stimuleren om ook in deze donkere dagen
te voet of met de fiets naar school te komen, doen we weer mee
met het project “Helm Op Fluo Top”. Door fluo en/of een helm te
dragen op weg naar school, verzamelen de leerlingen stickers en
kunnen ze zo sparen voor beloningen. Een volle stickerkaart geeft
recht op een gratis ticket naar ZOO Antwerpen of ZOO
Planckendael. Daarnaast geven andere partners zoals Cartoon
Network, Nutcase, Gofluo, Wowow, JBC en Torfs toffe prijzen
weg!
TIP: Zorg ervoor dat de naam van uw kind op het fluohesje staat.
Chocolade
De chocolade werd geleverd en kan afgehaald worden in de gang van de directeur.
Kerstboeken
Uitgeverij Averbode biedt weer kerstboeken aan. Deze wintervakantieboeken bevatten toffe verhalen,
spelletjes, knutselwerkjes, raadsels... Perfect voor twee weken winterpret én een supertof kerstcadeau!
Per stuk kosten ze slechts 7 euro. Er is voor elke leeftijd een aangepaste versie. Ze worden gratis
thuisgeleverd! Bestel ze eenvoudig online via de webshop. Gebruik bij je bestelling zeker je unieke
schoolcode A61145 als promotiecode. Zo steun je onze school ook. Handig toch?!
Kleuterschool
* Eendjes-, Nijntjes- & Egeltjesklas: Deze week hebben onze kleuters genoten van het toneel 'Opera
Caramba' op onze school. Ondertussen worden we ook stilaan ondergedompeld in het thema
“Sinterklaas” en kunnen we in de verschillende hoeken zelfstandig aan de slag. Zo zien we kleuters die
zich verkleden in Sint en Piet, worden de pakjes met de boot bezorgd... Volgende week is het dan echt
zover en komt de Sint op woensdag op bezoek in onze school. Wie weet brengt hij wel wat lekkers
want woensdagmiddag zetten we onze laars klaar. Onze kleuters mogen daarom iets meebrengen voor
het paard of voor de Sint (die is altijd blij met een mooie tekening )!
Tijdens de speeltijden op maandag en donderdag spelen we op het grasveld. In de klas zelf doen we
onze laarzen uit en spelen we op onze sokken.
* Muizen- & Berenklas: Wat hebben we al genoten van deze Sinterklaastijd! Dit is altijd een spannende
periode voor onze kleuters, maar ook heel erg gezellig. We spelen in de klas in onze zelfgemaakte
stoomboot. We verkleden ons als Sint en Piet en brengen foppakjes rond in de klas. We knutselden
een Sinterklaaslichtje om deze donkere dagen een beetje mee op te fleuren. We luisterden naar
Sinterklaasliedjes en zongen mee. Enkele mama’s stuurden ons een filmpje waarin ze ons een mooi
verhaaltje voorlazen. Dit vonden ons kleuters heel fijn! Heel erg bedankt hiervoor. Volgende week
werken we nog verder rond Sinterklaas. De kleuters genieten van dit thema en kijken echt uit naar de
komst van de Sint. Dinsdag gaan we koken en maken we lekkere Pieten-pudding. Op woensdag zetten
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wij onze schoen voor de Sint. De kleuters mogen tegen dan iets lekkers meebrengen voor het paard
van Sinterklaas zoals bv. een wortel, een suikerklontje…
* Kikker- & Varkentjesklas: Deze week zijn we begonnen met aftellen naar de grote dag: de dag dat de
Sint op bezoek komt. We merken dat veel kleuters dit echt wel spannend vinden. We leerden een
'pietengymnastiek'-liedje, verkleedden ons en met schrijfdansoefeningetjes maakten we een
pietenboot!
Het was ook voorleesweek. Van enkele ouders kregen we een filmpje (wie dat nog wil doen, dat kan!
Spreek het af met de juffen.). Wat waren onze kleuters verrast toen ze ontdekten wie er in dat filmpje
zat.
Op donderdag kwam ‘Opera Caramba’ naar onze school. Fijn dat ze in deze coronatijd een coronaproof theaterstuk voor onze kleuters brachten. We hebben er ontzettend van genoten.
Nu wordt het verder aftellen... naar woensdag. Duimen maar dat alles goed loopt met de Sint en zijn
Pieten. Op woensdag mogen de kleuters iets lekkers meebrengen voor het paardje en zetten we onze
(papieren) schoen klaar. En wie weet… misschien vinden we donderdag wel een verrassing...
Lagere school
* 1ste leerjaar: Joepie! Dinsdag gaan we ons schoentje (turnpantoffel) zetten. De kinderen mogen iets
meebrengen om het paard te verwennen (wortel, suikerklontje...) en/of een leuke tekening voor de
Sint.
* 2B: Deze week was het voorleesweek. Dankjewel aan alle mama's en papa's die deze week
voorgelezen hebben. Ook in de klas hebben we van de mooie voorleesfilmpjes genoten!
* 5de leerjaar: Nu de dagen korter worden, werken we aan enkele projectjes: klaskrant schrijven,
bruggen onderzoeken en bouwen... Het volgende project is een boekpromo. Daarvoor hebben de
leerlingen reeds een boek gekozen voor de herfstvakantie. Bij de boekpromo hoort het maken van een
echte affiche (geen PowerPoint, dat komt nog later). Dus indien je nog niet gestart bent: lezen, lezen,
lezen...
Agenda
* 30 november 2020: Start Advent
* 2 december 2020: Sint op school
* 7 december 2020: Geen avondstudie – PV
* 21 december 2020 – 3 januari 2021: Kerstvakantie

