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1. Foto’s website.

- Buizen en Sint in instapklas – Foto’s 12KB – Foto’s 2KA – Spelletjes in 3KA
2. Niet vergeten?

- Woensdag, 29 november : fruitdag!
- Donderdag, 30 november ‘Oog voor Lekkers’ : druiven!
- Zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar op maandag, 27 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 volgende week rond het thema ‘Knutselen rond
sinterklaas en Zwarte Piet! Ze hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Hilde (instap) werken volgende week verder rond “de Sint” en de kleuters moeten niets
meebrengen.
- In de klas van juf Annabelle (1KA) doen ook Sint en Piet hun intrede. De kleuters mogen lege keukenrollen
meebrengen.
- De kleuters van juf Lief (12KB) kijken nog steeds uit naar de komst van de Sint. Zij hoeven niets mee te
brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) werken volgende week nog verder rond ‘de sint’ en moeten niets
meebrengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken de volgende 2 weken rond het thema ‘Sinterklaas’.
Wij gaan met playmobil een sint- en pietenhuis maken. Wie thuis een stevige schoendoos heeft mag dit mee
naar de klas brengen.
- De kleuters van juf Christel (3KB) vinden het spannend dat de Sint al in het land is. Zij willen heel graag
weten op welke manier ze het best cadeautjes inpakken en daarvoor mogen ze resten van inpakpapier , linten
en-of strikjes meebrengen. (niets gaan kopen, we delen met elkaar)
Mogen wij vriendelijk vragen om de wanten/handschoenen van uw kleuter aan een koord te hangen in de jas.
Zo gaan ze minder snel verloren en hangen ze klaar om gedragen te worden bij koud weer. Gelieve ook alles te
voorzien van naam en klas. Alvast bedankt!

De kleuterjuffen verzamelen allemaal kleine prullaria om de kleuters aan de slag te laten gaan om mandala’s
te maken met echte materialen. We denken bv aan bobijntjes, schelpjes van de zee, schelpjes van
pistachenootjes, koffiecups, aquariumsteentjes, siersteentjes, houten schijfjes, pionnen, moeren, mini
kerstfiguurtjes…. Kijk hier en daar eens rond en je vindt zeker en vast nog heel wat andere spulletjes die
voor onze kleuters van grote waarde kunnen zijn. Dit mag gedurende het verdere schooljaar verzameld
worden.
4. Verloren voorwerpen.
In de inkomhal liggen op de kast een heleboel verloren voorwerpen. Neem a.u.b. een kijkje indien je iets kwijt
bent.
Een prettig weekend! Het schoolteam.

