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1. Foto’s website.

- Buizen Instapklas – Boswandeling 2B
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 22 november : fruitdag!
- Donderdag, 23 november ‘Oog voor Lekkers’ : bananen!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar op maandag, 20 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 rond het thema: Inpakken en voorbereidingen
rond 'Sinterklaas en Zwarte Piet'. Ze mogen kleine doosjes meebrengen van verschillende grootte ,
overschotjes van inpakpapier. Allerlei boeken en spelletjes i.v.m. Sinterklaas zijn ook welkom. (naam
vermelden a.u.b.)
- De kleuters van juf Hilde (instapklas) werken volgende week rond …. ‘De Sint’. Zij hoeven niets meebrengen.
- De kleuters van juf Annabelle (1KA) werken nog even verder rond 'lekker vies'. Zij hoeven niets mee te
brengen. Meester Dillian zal maandag en dinsdag de klas mee ondersteunen.
- De kleuters van juf Lief (12KB) kijken uit naar de komst van de Sint. Zij hoeven niets mee te brengen.
- Juf diane (2KA) en haar kleuters werken volgende week rond ‘De Sint’. Zij hoeven ook niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken nog een laatste week rond het thema ‘Spiegels’.
Wie een boek heeft van Sneeuwwitje mag die meebrengen. (voorzien van naam)
- Juf Christel (3KB) en haar kleuters werken ook nog een week verder rond het thema ‘Spiegels’. Zij hoeven
niets mee te brengen.
De kleuterjuffen zijn op zoek naar bouten en moeren in alle soorten en maten voor hun techniekdag. Je mag
dit afgeven bij juf Hilde van het instapklasje. Alvast bedankt!
4. Open vergadering Ouderraad op maandag, 27 november van 20u.00 tot 21u.00 - refter lagere
school.
Op maandagavond. 27 november steken de leden van de Ouderraad de koppen nog eens samen. Iedereen die
een bijzondere interesse koestert voor de werking van de Ouderraad (en misschien zelfs overweegt om zich
bij dit team aan te sluiten) is van harte welkom om deze vergadering bij te wonen. Op de agenda staan onder
andere de Ouderfuif, de garageverkoop, een nieuwe datum voor de vlaaienverkoop en de hulp tijdens de
Kerstdrink. Ingang langs de poort van de kleuterspeelplaats. Tot dan!
5. Toneelvoorstelling.
De leerlingen van het 4de en 5de leerjaar gaan naar de voorstelling ‘De Liegenaar’ gebracht door Tuning People
op donderdag, 23 november. Het vervoer wordt door de gemeente geregeld. De voorstelling kost € 2,50 en
komt op de volgende schoolrekening.

Een prettig weekend!
Het schoolteam.

