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1. Foto’s website.

- Nieuwe kindjes en schilderen in 1KA – Boswandeling en sfeerbeelden wijkschool – Wandeling 5-jarige
kleuters en 1ste lj – Workshop techniek en tientallententoonstelling 4de lj – Kinderzegje
2. Niet vergeten?

- Pedagogische Studiedag op woensdag, 15 november! Geen opvang in de school!
- Donderdag, 16 november ‘Oog voor Lekkers’ : wortelen!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar op maandag, 13 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 (wijkschool) werken verder rond het thema ‘Vormen en letters’.
Ze hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Hilde (instapklas) werken volgende week verder rond het thema ‘Buizen’. Zij hoeven
niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) werken volgende week rond ‘lekker vies’. Ze mogen een potje
meebrengen met een 'geurtje' erin!
- De kleuters van juf Lief (12KB) werken volgende week rond het thema ‘Herfstfruit’. Zij hoeven niets mee te
brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) werken volgende week rond het thema ‘Inpakken’. We maken kennis met
kunstenaar Christo en de kleuters mogen een ingepakt voorwerp meebrengen. Je pakt het zo in dat de
kleuters de vorm goed kunnen waarnemen, de dag dat je het meebrengt mag je zelf kiezen. Ook mogen alle
kleuters voor ons knutselwerk een oude schoen van mama of papa meebrengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) en juf Christel (3KB) zetten hun ontdekkingstocht i.v.m. spiegelen verder.
De kleuters mogen spiegelende voorwerpen (dingen waar je jezelf in kan zien maar die geen spiegel zijn)
meebrengen. (Naam vermelden a.u.b.)
4. Toneelvoorstellingen.
Op dinsdag, 14 november gaan de leerlingen van het 2de leerjaar naar de toneelvoorstelling ‘Kodo, het
geheim van de samoerai’ gebracht door Ida van Dril in het Cultureel Centrum te Brecht.
Op donderdag, 16 november gaan de kleuters van juf Katia (3KA), juf Christel (3KB) en de 5-jarige
kleuters van juf Rein (wijkschool) naar de toneelvoorstelling ‘Bizar’ gebracht door De Kolonie in het
Cultureel Centrum te Brecht.

Het vervoer wordt door de gemeente geregeld. De voorstelling kost € 2,50 en komt op de volgende
schoolrekening.
5. Nieuwjaarsbrieven.
Het is weeral zover. Het jaar loopt weer stilaan op zijn einde en daar horen natuurlijk weer de
nieuwjaarsbrieven bij. Zoals ieder jaar kunnen deze via de school besteld worden. Dit is geheel vrijblijvend. U
kan de nieuwjaarsbrieven bestellen door het invulstrookje in te vullen en terug aan de juf te bezorgen ten
laatste op maandag, 20 november. De brieven kosten € 0,75 per brief en komen op de volgende
schoolrekening.

Bestelstrookje nieuwjaarsbrieven.
De ouders van …………………………………………………………………………………………… klas ………………………………………..
bestellen ……………………….. (aantal) brieven aan € 0,75 per brief.
Gewenste aanspreektitel
O Liefste ouders
O Liefste papa en mama
O ……………………………………..

O Liefste meter
O Liefste peter
O …………………………………

O Liefste grootouders
O …………………………………….
O …………………………………….

Handtekening ouder(s): ………………………………………………………………….
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Kronkeldiedoe voor de leerlingen van het 1ste leerjaar.
Kronkeldiedoe is een mannetje dat boordevol energie langs verschillende oefeningen kronkelt en veert.
De leerlingen van het 1ste leerjaar gaan op maandag, 13 november naar de sporthal om deel te nemen aan
de Kronkeldiedoe-halve-dag (12u.45 – 15u.00). De prijs per leerling voor dit bewegingslandschap bedraagt €
3,50 en komt op de eerste schoolrekening.
7. Medisch onderzoek.
Op vrijdag, 14 november gaan de leerlingen van het 5de leerjaar B (meester Joeri) op Medisch Onderzoek
naar Zoersel. De kinderen blijven die dag best ineten voor het geval zij wat later terug in de school zijn.
8. Winnaars herfstfestijn.
Voor de herfstvakantie organiseerden we op onze school het “herfstfestijn”. De zoektocht doorheen de
school leverde volgende winnaars op :
Kleuterschool
Lagere school
1K
1KA
1-2KB
2KA
3KB
Wijkschool

Sam Van Dessel
Linde Van Den Buys
Lode Van Boxel
Florence Verhoeven
Ella Weidener
Miene Van Looveren

1A
1B
2A
2B
3
4A
4B
5A
5B
6A
6B

Julie Bastiaensen
Cyriel Vermeiren
Flore De Meester
Jules Willems
Benoît Van Steenwinckel
Lotte Geenen
Warre Stoffelen
Paulien Boey
Enzo Willems
Dieuwke Vanherck
Jozefien Van Sichem

Een dikke proficiat aan alle winnaars!
Tevens hartelijk voor uw aanwezigheid en steun bij onze bloembollenverkoop.
9. Schoolfoto’s.
In de loop van volgende week krijgt uw kind de schoolfoto’s mee naar huis. Om praktische redenen zouden we
graag hebben dat de foto’s contant worden betaald. Daarom willen we u vriendelijk vragen om het briefje dat
bij de foto’s zit duidelijk in te vullen en samen met het geld in een gesloten envelop terug aan de juf of
meester te bezorgen ten laatste op maandag, 20 november. Heb je geen gepast geld, spring dan gerust
binnen op het secretariaat. Sabine zal u dan verder helpen. Koopt u de foto’s niet, geef ze dan onbeschadigd
en in de originele plastieken verpakking terug mee naar de school. Alvast bedankt!

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

