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KALENDER 
 

 03/10 Vrije dag 

 04/10 Schoolfotograaf  

 05/10 Dag van de leerkracht 

 07/10 Wieltjesdag 3 en 4 

 12/10 Intro circus-project 

 14/10 Uitstap Zoo  1 en 6 

 14/10 Uitstap kinderboerderij 2 en 3 

 17-20/10 Oudercontacten kleuterschool 

 18/10 Geen studie 

 26/10 Fietsencontrole + markeren 1-2-3 

 28/10 Herfstspel Lagere School 

 31/10-04/11 Herfstvakantie 

 11/11 Vrije dag (Wapenstilstand)  Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

De herfst is begonnen, september is voorbij. Het eerste verlengde weekend en het 

is alweer aftellen naar de volgende (herfst-)vakantie. Maar bij het veranderende 

weer en het vallen van de bladeren genieten we graag eerst nog van enkele leuke 

activiteiten: dinsdag, op ‘werelddierendag’, komt de schoolfotograaf. Zorg dus dat 

je op je mooist bent! Woensdag is het ‘dag van de leerkracht’, dan doen we ook 

mee aan de ‘Saved by the bell’-actie zoals je verder in deze nieuwsbrief kan lezen. 

Stilaan komt ook het circus dichterbij. Op woensdag 12 oktober komt de circusdi-

recteur zichzelf voorstellen aan de kinderen en leerkrachten van de school.  

Nog 5 maanden…  

Voor de ouders van de kleuters komt ook het oudercontact dichterbij. Via een 

aparte brief kan je je voorkeur-tijd aan de leerkracht meedelen. Zij trachten dan 

een planning op te maken waarin iedereen zich kan vinden. Je mag natuurlijk ook 

meer dan één tijdstip opgeven, dat maakt het de juf véél gemakkelijker… :) 

Tot dinsdag! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: SAVED BY THE BELL! 
Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s 

avonds de schoolbel horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren 

op de wereld horen dit zelden of nooit. Daarom laten we op 

woensdag 5 oktober de schoolbel extra luiden. We doen een 

warme oproep aan alle kinderen.  Breng tegen die dag: een ram-

melaar, een koebel, een tamboerijn, een fluitje, maracas, een 

schellenraam,…..kortom alles wat maar kan klinken mee.  

Zo laten we de wereld horen dat er dringend iets moet  

veranderen!!! 

BERICHT VOOR ENKELE GELUKKIGEN:  

GRATIS TICKET VOOR ONS CIRCUS! 

Afgelopen zondag op de dorpsdag kon je tickets winnen voor 

onze circusvoorstelling van vrijdag 10 en zaterdag 11 maart. 

Enkele enthousiaste, maar ook onschuldige handjes uit de 

Berenklas trokken 3 kaartjes eruit.  

De winnaars zijn: 

 - De Wobele Hedwige 

 - Stien Gommers 

 - Evi Elst 

Zij worden tegen dat het zo ver is gecontacteerd om hun 

plaatsje te reserveren! 



BERICHT VOOR DE KANGOEROEKLAS, DE OLIFANTENKLAS EN DE REGENBOOGKLAS: 

NAAR DE KINDERBOERDERIJ 

Op vrijdag 14 oktober gaan we naar de kinderboerderij in Brasschaat. We willen vra-

gen of er ouders bereid zijn om ons te brengen en/of te komen halen met de auto. 

Graag een seintje aan de juf via het agenda als het kan en hoeveel kinderen je kan 

meenemen. 

BERICHT VOOR DE VOS EN HAASKLAS: DOKTERSSPULLETJES 

Volgende week gaan we leren over ons lichaam. 

Heb je thuis boeken over het lichaam, apothekersflesjes voor in onze 

apotheek of doktersspullen voor in onze dokterspraktijk, breng ze dan  

dinsdag zeker mee naar de klas. 

Vergeet de spullen die terug mee naar huis moeten zeker niet te voorzien van je 

naam! 

groetjes, 

juf Ann  

BERICHT VOOR DE STERRETJESKLAS: DIEREN 

Beste ouders en Sterretjes, 

Volgende week starten we in de klas met het thema dieren. We werken rond dit the-

ma 2 weken. De eerste week (van 4 t.e.m. 7 oktober) werken we rond huisdieren. De 

kleuters mogen die week knuffels, foto's, speelgoedjes,... van huisdieren meebren-

gen. In de tweede week (van 10 t.e.m. 14 oktober) werken we rond dieren van de 

dierentuin.  In die week mogen de kleuters knuffels, speelgoedjes,.. van dieren uit 

de dierentuin meebrengen. Vergeet niet om overal goed je naam op te schrijven, zo 

gaat er niets verloren.  

Alvast bedankt! 

Groetjes,  

Juf Joyce 

STEMMEN! 

(en laten stemmen) 

 

Afgelopen woensdag stonden onze knapperds van het 

eerste leerjaar in de Gazet Van Antwerpen. Op hun 

website kan je ook op onze foto stemmen. Zo kunnen 

we naar een optreden van Kapitein Winokio!  

Helpen jullie mee door te stemmen? 

Dankjewel! 

De lieverdjes van Vos en Haas 

 

—>http://album.gva.be/eerste-klasje-gva-2016-

wuustwezel/id891770-dsc-2385-lr/stemmen 

BERICHT VOOR DE WOLKJESKLAS: DIEREN 

Hallo Wolkjes, Onze klas wordt een echt dierenparadijs. Hondje Filou en katje Minou 

zijn benieuwd of jullie nog dierenvriendjes voor hun hebben. Daarom mogen jullie 

volgende week een knuffel hond of een knuffel kat mee naar de klas nemen. We zul-

len ze goed verzorgen! Vergeet zeker je lieve knuffel niet te vermelden met je 

naam!  

Groetjes, Juf Zana 


