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Belangrijke data: 

 27/09 Dorpsdag 

 30/09 Zwemmen 2-3 (8u25 Bib) 

 1/10 Zwemmen 2-3 

 1/10 Medisch schooltoezicht 5de  

 2/10 Vrije dag 

 5/10 Saved by the bell 

 6/10 Klasfoto’s 

 7/10 Museum Rijkevorsel 2de 

 9/10 Zoo 1 en 6 

 19-20-21-22/10 

 Oudercontact Kleuterschool 

 

 

  
Beste allemaal 
Het was een geweldige week deze week. Onze oudervereniging maakte een 
mooie start met véle vrijwilligers en enkele kersverse leden. De juffen en mees-
ters werkten op de pedagogische studiedag afgelopen woensdag het jaarthema 
verder uit. De leerlingen van het tweede en het derde leerjaar brachten samen 
één van de eerste herfstdagen door op de kinderboerderij ‘De Mikerf’. Ze maak-
ten zelfs héérlijke choco. En vandaag op de laatste dag van deze schoolweek lo-
pen alle leerlingen van de lagere school mee in de scholenveldloop. En zondag? 
Dan vinden jullie ons op de dorpsdag! 
Tot dan?! 
Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: VRIJDAG VRIJE DAG! 
Volgende week vrijdag is het schoolvrije dag. Elke school mag per schooljaar 
twee schoolvrije dagen zélf invullen. Samen met de gemeentelijke lagere school 
‘De Wissel’ kozen we voor vrijdag 2 oktober en maandag 2 mei.  

BERICHTEN VOOR ALLE ZWEMMERS VAN 2 EN 3:  
Woensdag 30 september gaan we zwemmen met kleding aan. Dit kadert in het 
survival zwemmen. Zo voelen de leerlingen ook aan wat het is om met gewone 
kleding aan zich in het water te begeven. 
Graag zouden we hebben dat de leerlingen een korte broek en T-shirt meenemen.  
Let op: de leerlingen die in de groep van juf Chris of juf Karin zitten,  moeten 
een lange joggingbroek en T-shirt met lange mouwen 
meenemen. 
We vermelden graag nog even dat de badmutsen die 
we gebruiken voor de zwemlessen na élke les netjes 
worden uitgewassen zodat luisjes geen kans krijgen. 
Tot woensdag (om 8u25 aan de Bib)! 

BERICHT VOOR DE RIKKI’S: 
Beste Rikki's, 
We gaan op stap met Rikki in de tuin van zijn opa! 
Dus we ontdekken allerlei groentjes uit de tuin. 
Dinsdag trekken we naar een echte groentetuin en misschien koken we deze week 
ook nog iets lekkers! 
Wat mogen we meebrengen? 
Op maandag brengen we allemaal 1 groente mee naar de klas. 
Heb je nog leuke spullen of boeken rond dit thema? Breng ze gerust mee, maar 
vergeet zeker je naam er niet op te schrijven. 
Groetjes uit de Rikkiklas! 



BERICHT VOOR DE KLAS VAN JULES: DIERTJES 
Volgende week trekken we er op uit! 
We gaan een wandelingetje maken met Theo, de hond van Jules! 
De volgende weken gaan we heel veel over dieren vertellen en ontdekken.  
Daarom mogen onze vriendjes van Jules op dinsdag 29-09-15 een foto of prent van 
hun huisdier of van hun lievelingsdier meebrengen.  
Zetten jullie er wel even de naam van het huisdier en de naam van je kleuter op?  
Alvast bedankt!!! 
Juf Sofie 

BERICHT VOOR HET EERSTE LEERJAAR: ONS LICHAAM 
Maandag beginnen we met ons nieuwe thema nl. het lichaam. 
Als jullie thuis doktersspullen, boeken rond het thema, lege medicijnenflesjes en 
-doosjes,... hebben, mogen jullie deze mee naar school brengen voor de volgende 
twee weken. 
Vergeet zeker je naam niet op de spullen te zetten zodat ze allemaal juist terug 
mee naar huis kunnen! 
Alvast bedankt! 
groetjes, 
meester Anthony en juf Ann  

BERICHT VOOR IEDEREEN DIE NAAR DE STUDIE GAAT 
We vinden het bijzonder fijn dat je naar de studie komt, maar kan je iets laten 
weten aan je juf of meester als het een keertje niet past? Zo weten wij altijd wie 
er wel en niet behoort te zijn! 
Dankjewel! 

BERICHT VOOR IEDEREEN: 
DORPSDAG! 
Deze zondag wordt het mooi weer, da’s perfect om samen 
met ons (de school én de oudervereniging) en heel veel an-
dere mensen de dorpsdag te komen vieren! We staan recht 
tegenover de Kloosterstraat tussen de Lidl en de PCS.  
Jullie komen toch zeker eens dag zeggen hé?! 
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