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Belangrijke data: 

 22/09 Geen studie 

 22/09 Startvergadering  

 oudervereniging 

 23/09 Pedagogische studiedag 

 24/09 Mikerf 2 en 3 

 25/09 Scholenveldloop 

 27/09 Dorpsdag 

 30/09 Zwemmen 2 en 3 (8u25-BIB!) 

 1/10 Zwemmen 2 en 3 

 2/10 Vrije dag 

 5/10 Saved by the bell 

 6/10 Klasfoto’s 

 9/10 Zoo 1 en 6 

 

 

 

 

 
Beste allemaal 
Ik kom net terug uit Ekeren waar ik een bomvolle auto met kledij heb kunnen 
afzetten. De opslagplaats van het asielcentrum in Kapellen is vol, maar we von-
den een andere organisatie die met spullen naar Calais gaat. Ik wil iedereen har-
telijk bedanken voor de giften, het zal zeker en vast goed terechtkomen.  
Volgende week is het al een korte week bij ons op school, want woensdag hebben 
we pedagogische studiedag. Dan is er dus geen school voor de kinderen. De juffen 
en meesters worden wél verwacht. Zij gaan bedenken hoe we het jaarthema 
‘Laat je talenten zien’ verder invulling kunnen geven. 
Prettig weekend! 
Meester Roel 

BERICHTEN VOOR DE LAGERE SCHOOL: SCHOLENVELDLOOP 
Volgende week vrijdag is het scholenveldloop in sportpark ’t Kattegat in Wuust-
wezel. Vanaf 10 uur lopen alle kinderen van de lagere school in verschillende 
reeksen voor de eer, de medailles en het plezier. Natuurlijk willen zij supergraag 
aangemoedigd worden, daarom willen we iedereen oproepen om te komen roe-
pen, zingen , applaudisseren, dansen, met vlaggen zwaaien,... 
Vanaf het 3de leerjaar  vragen we alle kinderen om zeker te blijven eten, omdat 
het kan zijn dat we ‘s middags nog ter plaatse zijn.  
Als je zelf veiligheidsspelden meebrengt, kan je het borstnummer mooi bevesti-
gen aan je turn-T-shirt.  
 
Tijdsschema: 

 10.00: eerste leerjaar 

 10.30: tweede leerjaar 

 11.00: derde leerjaar 

 11.36: vierde leerjaar 

 12.12-12.30: middagpauze 

 12.30: vijfde leerjaar 

 13.18: zesde leerjaar 

 14.10: Stella 
    Hopelijk tot dan! 



BERICHT VOOR DE KLEUTERS VAN DE STERRETJESKLAS 
In onze klas zingen en leren wij een heleboel liedjes. Dit doen we erg graag, maar 
het zou fijn zijn als we die liedjes ook thuis konden zingen. Daarom maken we bin-
nenkort in onze klas een liedjes- en versjesdoos. Hiervoor hebben we een schoen-
doos nodig. Daarom wil ik jullie vragen om volgende week een schoendoos mee 
naar de klas te brengen, zodat we aan de slag kunnen gaan.  (Zet op de doos even 
je naam, zo kan iedereen zijn eigen doos versieren) 
Alvast bedankt! 
Groetjes, Juf Joyce 

BERICHT VOOR ALLE LEERLINGEN VAN HET TWEEDE EN 
DERDE LEERJAAR 

volgende week donderdag gaat het tweede en derde leer-
jaar naar het Mikerf.  Kinderen kunnen best aangepaste 
kledij aandoen, want we gaan , buiten choco en boter 
maken, ook nog een rondleiding krijgen op de boerderij. 
Graag ook een rugzakje met daarin :   
 - boterhammen en drinken voor de middag 
 - twee tussendoortjes en drinken 
 - je mag ook oud brood meebrengen ,   
 (maar het mag niet geschimmeld zijn.) 
Hopelijk wordt het dan een zeer leerrijke zonnige dag. 

BERICHT VOOR ALLE RIKKI’S: RIKKI IS JARIG! 
Hoi Rikki's, 
Dinsdag wordt een leuke dag, Rikki is jarig!!! Wie zin heeft mag nog leuke 
feestattribuutjes meebrengen. En Rikki zal vast en zeker blij zijn met een mooie 
tekening! 
Ons juf zorgt wel voor het lekkers... 
Groetjes uit de Rikkiklas!! 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: FOTOTOESTEL 
De kleuters van de  Mickey mouseklas mogen op maandag 21 september een foto-
toestel (speelgoedmodel) meebrengen. 
Dank je wel,  Juf Leen 

BERICHTEN VAN HET VIERDE LEERJAAR:  
OP BEZOEK IN HET GEMEENTEHUIS. 
Het vierde leerjaar ging op bezoek in het ge-
meentehuis. Daar werden door de burge-
meester himself, twee nieuwe burgemeesters 
aangesteld! 
JUF MAGD 
Omdat juf Magd nog niet helemaal hersteld 
is, mag ze helaas nog niet terug naar school 
komen. We wensen haar spoedig herstel! 
Juf Evelyn blijft nog even bij ons in ‘t vierde. 
(Da’s dan het leuke nieuws hé) 


