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Belangrijke data: 

 24/11 Geen studie 

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

 25/11 Zweminstuif SVS 

 26/11 Zwemmen 1 en 2 

 26/11 Techniektornooi 6de lj. 

 27/11 Sint op bezoek in de school 

 27/11 Wieltjesdag 3 en 4 

 03/12 Vergadering oudervereniging 

 09/12 Zwemmen 1 en 2 (8u25 BIB) 

 10/12 Zwemmen 1 en 2 

 15/12 Geen studie 

 16/12 Soep op de stoep 

 17/12 Rapporten 

 18/12 Kerstviering / kersttoneel  

 

 

 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: TEKENWEDSTRIJD ‘LAAT JE TALENTEN ZIEN!’ 
Beste kinderen, 
Graag willen wij jullie van harte proficiat wensen omdat jullie zo goed hebben mee-
gewerkt aan onze tekenwedstrijd in het teken van ons jaarthema ”Laat je talenten 
zien”. Wij hebben de tekeningen allemaal goed bekeken en er 4 leuke uit geko-
zen.  Dit was zeer moeilijk want wij hebben heel veel knappe tekentalenten op 
school.  
Binnenkort wordt de uitslag bekend gemaakt.... En worden de ‘winnende’ tekenin-
gen vereeuwigd aan onze schoolpoort! 
Dus dat wordt nog spannend. 

BERICHT VOOR IEDEREEN: FEEST VOOR SINTERKLAAS 
Volgende week vrijdag verwachten we de Sint op school. Het is daar-
om héél belangrijk, nog veel belangrijker dan anders, om op tijd op 
school te zijn! Je wil natuurlijk niets missen van de intrede van Sin-
terklaas en zwarte Piet.  
Aangezien ons Sinterklaasfeest iets korter is dit jaar, willen we vra-
gen of de leerlingen van de lagere school volgende week vrijdag 
kunnen blijven eten. Zo hebben we toch genoeg tijd om te genieten 
van de komst van Sint en piet. 

Beste allemaal 
De week na de aankomst van de Sint is het altijd wel een beetje druk-
te. Iedereen is zenuwachtig door wat komen gaat. Voor de leerlingen 
van de lagere school kwam daar dan ook nog een beetjes schaats-stress 
bij. Met z’n 125’en stonden we op het ijs van de schaatsbaan van Turn-
hout. Het was weer superplezant! Een dankjewel aan de oudervereni-
ging voor de sponsoring van de bussen naar daar!  
Volgende week is het een echte zwemweek. Voor het eerste en tweede 
leerjaar, maar ook voor het derde en vierde, want woensdagnamiddag 
doen we mee met de ‘zweminstuif’ van SVS. Op donderdag zullen we 
de leerlingen van het zesde leerjaar moeten missen, want zij zijn deel-
nemers aan een echt techniektornooi in Antwerpen! En vrijdag… dan 
zullen we weer zenuwachtig zijn, want ik heb van horen zeggen dat 
Sint en Piet dan een bezoekje zullen brengen aan onze school!  
Joepie!!! Ik kijk er al naar uit! 
Groetjes, 
meester Roel 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: STUDIE 
Aangezien het dinsdag vergadering is voor alle juffen en meesters is er voor een 
keertje geen studie. Dit is ook zo op donderdag 15 december. 
Wil je graag gebruik maken van de begeleiding om na de studie naar Stekelbees te 
gaan? Geef even een seintje aan de klasjuf –of meester. 



BERICHT VOOR  IEDEREEN: RESERVEKLEDIJ GEZOCHT 
Voor onze kleinste kleutertjes zijn we op zoek naar reservekledij, er kan immers al-
tijd eens een ongelukje gebeuren…  
Aan de ouders van de kleinste kleuters willen we vragen om de kledij van school die 
mee naar huis gaat steeds gewassen terug te bezorgen, zo kan het bij een volgend 
ongelukje opnieuw worden gebruikt. 
Dankjewel! 

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 nu 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 DE RIKKIKLAS: SINT EN PIET 
Dag Rikkiklaasjes, 
Volgende week dompelen we ons onder in de wereld van Sint en Piet! 
Wat mag je meebrengen: 
- Verkleedkleren van Sint en Piet. (goed voorzien van naam!) 
- Leuke boekjes, cd'tjes,.... 
Wat moet je nog meebrengen: 
- Een lege plukdoos (zakdoeken) om mee te knutselen! 
(Als je dit nog niet had meegebracht natuurlijk!) 
- Een leeg, klein doosje en een bijhorend stuk cadeaupapier! 
Tot ziens kapoenen! 

BERICHT VOOR DE JIP –EN JANNEKESKLAS: EEN OUDE SCHOEN 
De Jip en Jannekes mogen maandag  een oude schoen mee naar school brengen.
(liefst een kleine maar als je die niet hebt, mag het ook een grote schoen zijn) Weet 
wel dat ze deze schoen  daarna niet meer kunnen aandoen ! Dus  :een oude versle-
ten schoen is het beste. Zetten jullie wel hun naam er op a.u.b. Dank je wel ! 

Juf Zana, juf Leen 

BERICHT VOOR DE BERENKLAS: SINT EN PIET 
Daar zijn ze dan: Sint en Piet! 
Deze week worden we echte Zwarte Pieten. We maken een leuke pietenmuts, stap-
pen over de daken, sjouwen met zakken en strooien koekjes in het rond! Ook probe-
ren we al eens pakjes in de schoorsteen te gooien! Hiervoor mogen alle kleuters op 
maandag een ingepakt doosje meebrengen (liefst niet groter dan een schoendoos). 
Zo kunnen onze pakjespieten volop oefenen! 
Alvast bedankt! 
Groetjes, juf Elise 


