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Belangrijke data: 

 14/11 Lichtstoet 

 16-17-18-19/11 

 Oudercontact Lagere School 

 19/11 Schaatsen Lagere School 

 20/11 Wieltjesdag 1 en 2 

 20/11 Workshop gedichten 5de lj. 

 24/11 Geen studie! 

 25/11 Zwemmen 1 en 2 (8u25 BIB) 

 26/11 Zwemmen 1 en 2 

 26/11 Wafels en cake en … mee 

 naar huis 

 27/11 Sint op bezoek in de school 

 3/12 vergadering Oudervereniging 

 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: DANKJEWEL! 
Wauw, wij hebben al superveel champagnestoppen ontvangen! 
Jullie hebben ons geweldig geholpen! 
We hebben er al goed mee geknutseld en onze voorraad is goed aangevuld. 
Een dikke dankjewel aan alle verzamelaars!!!!!! 
Vanwege,  
de juffen van de kleuterschool! 

Oudercomite De Toren dankt je voor de massaal binnengekomen bestellingen voor lek-

kernijen! We zullen ervoor zorgen,  

    maandag vertrekken de bestellingen definitief… 

 

Samen sparen we voor  “ de heraanleg van het voorplein van onze school  

Triangel”. 

 

Zien we jullie morgen in de ‘Junior’ voor, tijdens of na de Lichtstoet?  

Kom er gerust eentje drinken! Tot dan! 

BERICHT VOOR DE LEERLINGEN VAN DE LAGERE SCHOOL: SCHAATSEN 

Donderdag gaan we met de héle lagere school schaatsen in Turnhout. Daarom enkele 

afspraken op een rijtje: 
- Schoenmaat (= ook maat van de schaatsen, dus niet schoenmaat plus 1) op hand 
schrijven als ze thuis vertrekken, dan heeft iedereen ineens de juiste schaatsen. 
- Graag slechts 1 paar sokken aan doen, een dubbel paar is niet aangewezen. 
- Handschoenen zijn verplicht, warme kledij aan te raden. 
- Een reservebroek en sokken voor na het schaatsen kan handig zijn... 
- Koek/fruit, boterhammen en een drinkbus meenemen. We blijven 's middags eten 
in de cafetaria van de schaatsbaan. Er wordt ook een 
drankje aangeboden door de school. 
 
Veel plezier! 

Beste allemaal 
Ik wil het weekend heel graag beginnen met fantastisch nieuws. Meester 
Roel Hofmans is gisterenavond papa geworden van zijn eerste zoon Max. 
Een dikke proficiat aan Roel en zijn vrouw Ilse! Hij mag de volgende 2 
weken fulltime papa zijn, daarom wordt hij vervangen door juf Evelyne. 
Een ander leuk nieuwtje, maar dan van een andere orde, is dat we met 
ons kriebelteam heel veel succes kennen. De ploeg is flink aangesterkt en 
we kunnen zeggen dat de aanpak resultaat kent, want er zijn al heel wat 
minder luizen te vinden! Een dikke dankjewel aan alle vrijwilligers van 
onze oudervereniging en aan Kim van het CLB om dit samen met ons aan 
te pakken! Dat verdient morgen een dikke duim van zwarte piet... 
Prettig weekend! 
meester Roel 



BERICHT VOOR DE RIKKIKLAS: LICHT AAN, LICHT UIT 
De lichtstoet gaat weer uit, gaat weer uit,..... 
Onze kids zijn al helemaal in lichtstoet-sfeer!! 
Hopelijk kunnen zij er zaterdagavond allemaal van genieten. 
Volgende week dinsdag mogen zij dan ook zaklampjes, lichtjes,... alle leuke lichtge-
vende spulletjes meebrengen naar onze klas! (Goed voorzien van naam aub) 
Woensdag mogen wij dan ook onze lievelingsknuffel meebrengen, de knuffel die 
dicht bij ons in ons bedje slaapt! 
Heb je nog leuke boekjes over bang zijn, donker,... breng ze gerust mee. 
We kijken ook al een beetje verder.... wie een lege plukdoos (zakdoeken) heeft, 
brengt deze gerust al mee naar onze klas. 
We gaan er binnenkort iets leuks mee knutselen!! 

BERICHT VOOR  IEDEREEN: FLUO 
Woensdag wordt voor de kleuters niet enkel “Fruitjesdag”, maar ook “Fluodag”! 
Wat gaan we doen? 
Onze kleuters moeten vanaf nu elke woensdag hun FLUOhesje aandoen! 
Zo kunnen ze in de klas een stempel verdienen op ‘Sam’, de verkeerslang. 
Natuurlijk mag je ook elke dag je FLUO dragen, dat vinden we nog leuker! 
Omdat sommige kleutertjes nog te klein zijn om hier zelf aan te denken, vragen we 
natuurlijk aan jullie, de ‘mama’s en papa’s om hierbij stil te staan!  

WOENSDAG = FLUO-FRUITDAG 
Zo kunnen onze kleuters ook ‘gezien worden’!! 
Vergeet zeker de fluo niet van naam te voorzien! 
Indien uw kleuter nog geen fluo heeft, onze school heeft er zeker nog wel in de aan-
bieding voor de prijs van 5 euro!  
En voor de lagere school? Daarvoor is het ELKE DAG FlUODAG! Om te kijken of zij het 
niet vergeten, maken we er een soort wedstrijdje van. ‘t Zijn die van ‘t zesde die 
met de eerste overwinning gaan lopen. Zij waren in de eerste 2 maanden van dit 
schooljaar 100% fluo! Proficiat! 
De uitslag van de andere klassen: 1a :94  1b : 90  2 : 88  3 :94 4 : 88   5 : 99 
Nu de dagen donker worden willen we natuurlijk allemaal het voorbeeld volgen van 
onze vrienden van ‘t zesde leerjaar en met z’n allen voor 100% gaan! 
Groetjes van het fluo-team en Sam de verkeerslang. 

BERICHT VOOR HET VIERDE LEERJAAR: GEZOND ONTBIJTEN 
In het thema 'Niet alle natuur leeft' bespreken we in het vierde leerjaar de voedings-
driehoek. Daarom zouden wij maandag 23 november de dag willen starten met een 
gezond ontbijt met de hele klas! Dus vragen wij dat de leerlingen hun ontbijt en het 
gerief dat ze er bij nodig hebben,  meebrengen naar school. Liefst verpakt in een 
aparte tas.  En natuurlijk houden we het GEZOND!!! 

BERICHT VOOR HET VIJFDE LEERJAAR: GEDICHTENDAG 
Op vrijdag 20 november komt Mieke Augustijns langs voor 'Gedichtendag'. Haar vraag 
is om op zoek te gaan naar enkele herinneringen uit jullie kindertijd (blij, leuk, 
boos, bang, ... alles kan) , deze op te schrijven en die dan vrijdag mee te brengen. 
Groetjes juf Vicky 

BERICHT VOOR DE KIKKERKLAS: LAMPJES 
Met de lichtstoet in het achterhoofd gaan we volgende week nog verder werken over 
licht en donker. Op maandag zullen we geen licht aandoen in onze klas. De kleuters 
mogen daarom een zaklamp (of ander klein lampje) meebrengen naar school. Graag 
deze voorzien van de naam van je kleuter. 
Groetjes, juf Ellen 

BERICHT VOOR DE MICKEY MOUSEKLAS: Elmer de kleurtjesolifant! 
Gisteren hebben we Elmer leren kennen, de lapjesolifant met zóveel verschillende 
kleuren. De komende dagen duiken we in de wereld van Elmer en ontdekken we alles 
over olifanten. Heb je thuis toevallig iets van Elmer of iets van olifanten (een boek-
je, knuffel, spelletje, ...) dan mag je dit maandag meebrengen. Wel overal goed je 
naam opzetten, zodat het woensdag terug mee naar huis kan! 
Alvast bedankt! Groetjes, juf Elise 


