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1. Een fijne vakantie

De maïs van de velden, ’s ochtends donker als je in de school toekomt, dauw en vochtigheid die een beetje
langer blijft hangen… de herfst is volop in het land en de school sluit haar poorten voor een weekje. Twee
maanden is er weer erg hard gewerkt in de school. De kinderen van het eerste leerjaar kennen ondertussen
heel wat woordjes en ook het schrijven lukt al aardig en aan de rapporten te zien werd er in de andere
klassen ook flink geleerd en geleefd. De kleuters leerden al spelend heel wat vaardigheden en knutselden
alsof het een lieve lust was voor het herfstfestijn.
Dit herfstfestijn was trouwens een mooie apoteose van een intense periode in de school. Tijd nu om er even
de riem af te halen en te genieten van een mooie herfstvakantie.
Van harte,
Koen Van Echelpoel, directeur
2. Nieuws van de leerkrachten

Meester Niels (6de leerjaar) genoot de voorbije 2 weken van zijn vaderschapsverlof. Hij werd in de klas
vervangen door juf. Margaux.
Na het overlijden van haar schoonmoeder was juf Hilde ook anderhalve week afwezig. De kleuters werden
opgevangen door juf Neneh (stagaire) en juf Karinne (kinderverzorgster).
Na de vakantie gaan zowel meester Niels als juf Hilde terug aan de slag.
3. Foto’s website.

- Foto’s 12KB – Jarige en sfeerbeelden 1KA – Foto’s 4de leerjaar
4. Niet vergeten?

- Woensdag, 8 november : fruitdag!
- Donderdag, 9 november ‘Oog voor Lekkers’ : peren!
- Laatste keer zwemmen voor de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar op maandag, 6 november.
Vergeet jullie zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.u00 naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van Juf Rein en Juf Angie werken rond het thema ‘Vormen’. Wie thuis boeken, spelletjes heeft
i.v.m. dit thema mag dit meebrengen naar de school. (naam vermelden a.u.b.)
- De kleuters van juf Hilde (instap) werken na de vakantie met rollen en buizen. De kleuters mogen
verschillende rollen en buizen mee naar de klas brengen.
- Juf Annabelle (1KA) werkt na de vakantie zonder thema en gaat op zoek naar de interesses van de kleuters.
Ze mogen een speelgoedje, fototootje, spelletje,… meebrengen waar ze sterk door geboeid zijn. (naam
vermelden a.u.b.)
- De kleuters van juf Lief (12KB) werken va de vakantie rond het thema ‘Herfstvruchten’. Zij hoeven niets
mee te brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) werken na de vakantie rond het thema ‘Bos’. Zij mogen een knuffeldiertje
(eekhoorntje, vos, konijntje,…) mee naar de klas brengen. (naam vermelden a.u.b.)
- De kleuters van juf Katia (3KA) gaan na de herfstvakantie op ontdekking met spiegels.
De kleuters mogen allerlei spiegels meebrengen : zakspiegeltje, scheerspiegel, autospiegel, ... alle gewone,
holle en bolle spiegels zijn welkom. (alles voorzien van naam a.u.b.)

- Juf Christel (3KB) en haar kleuters gaan na de vakantie heel wat ‘Ontdekken met spiegels’. Zij mogen een
kleine handspiegel mee naar de klas brengen. (naam vermelden a.u.b.)
4. Integratie 5-jarige kleuters en eerste leerjaar.
Op woensdag, 8 november gaan de kleuters van 3KA, 3KB en de 5 jarige kleuters van de wijkschool samen met
het eerste leerjaar wandelen. Denken jullie die dag aan laarzen, een warme jas, kleren die vuil mogen worden.
De 5- jarige kleuters van de wijkschool komen die dag vanaf 's morgens naar het dorp en worden hier
's middags ook weer afgehaald.
5. Warme dranken in de refter voor 4de, 5de en 6de leerjaar.
Na de vakantie kan er in de refter weer gebruik gemaakt worden van warm water voor eventueel soep of
thee. Enkel de leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar kunnen hier gebruik van maken. Zij brengen soep of
thee van thuis mee. Tassen zijn er in de school.
Het 1ste, 2de en 3de leerjaar kunnen hier wegens veiligheidsredenen geen gebruik van maken.
6. Medisch onderzoek.
Op vrijdag, 10 november gaan de leerlingen van het 5de leerjaar A (juf Katty) op Medisch Onderzoek naar
Zoersel. De kinderen blijven die dag best ineten voor het geval zij wat later terug in de school zijn. Op
dinsdag, 14 november zijn de leerlingen van 5B (meester Joeri) aan de beurt.
6. Helm Op Fluo Top.
Direct na de herfstvakantie starten we weer met het project “Helm op Fluo Top”.
Alle kinderen krijgen een spaarkaart. Wie ’s morgens met fluo-hesje naar school komt, krijgt een sticker.
Ook het dragen van een fietshelm is een sticker waard.
Als kinderen voldoende stickers gespaard hebben, krijgen ze een toffe beloning en maken ze kans op een
coole prijs.
Bij een volle spaarkaart kan er verder gespaard worden op de klasposter waarmee ook leuke klasprijzen te
winnen zijn.
De actie loopt tot aan de krokusvakantie: tijdens de donkerste maanden van het jaar dus!
Wist je dat
* een bestuurder iemand met donkere kledij in het donker pas van op 20 meter kan zien?
* een bestuurder iemand met lichte kledij in het donker al van op 50 meter kan zien?
* een bestuurder iemand met reflecterende kledij zelfs al van op 150 m kan zien?
* een fietshelm het risico op zware letsels bij een val halveert?

Een prettig verlof en tot na de vakantie!
Het schoolteam.

