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KALENDER 
 

 17-20/10 Oudercontacten kleuterschool 

 18/10 Geen studie 

 21/10 Dag van de jeugdbeweging 

 24/10 Kijkmoment nieuwe peuters november 

 26/10 Fietsencontrole + markeren 1-2-3 

 27/10 Rapporten lagere school  

 28/10 Herfstspel lagere school 

 31/10-04/11 Herfstvakantie 

 07/11 Instap nieuwe peuters 

 09/11 Kriebelteam 

 10/11 Bezoek circus Picolini  

 11/11 Vrije dag (Wapenstilstand) 

 14-17/11 Oudercontacten lagere school 

 22/11 Schaatsen lagere school 
 
 

 Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

Een korte nieuwsbrief deze week, dat wil natuurlijk 

niet zeggen dat we stil zitten. We zijn deze week met 

de lagere school begonnen aan het circusproject. Dat 

zal voor hen de komende weken heel wat drukte ge-

ven: zij moeten de materialen verkennen en ontdek-

ken wat ze graag doen en het beste kunnen.  

Geheel onverwacht kregen we deze week ook al een 

evacuatie op ons bord. De oefening was normaal ge-

zien gepland voor volgende week, dan hadden we nog 

ruim de tijd om de kinderen voor te bereiden. Bij het 

testen van een rookalarm werd het alarmsignaal in de 

hele campus in werking gezet en moesten we de hele 

school, Stella én Triangel, ontruimen. Even schrikken, 

maar het goede nieuws is dat het ons heel goed gelukt 

is. We stonden in een mum van tijd allemaal op de 

evacuatieplek. Toch een goede oefening dus. 

Volgende week staat ook de ‘Dag van de jeugdbeweging’ op het programma. Kinderen 

die in een jeugdbeweging zitten mogen zich laten zien in hun uniform! Zo zijn ze echte 

ambassadeurs voor de Chiro, de KSA, de KLJ, Scouts, Jeugd Rode Kruis, JNM, IJD,… 

Laat je maar ‘ns zien! 

En verder… 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

BERICHT VOOR DE RIKKIKLAS: MEEBRENGEN 

Hoi Rikki's, 

Jullie mogen een lege schoendoos meebrengen tegen woensdag! 

Groetjes 

Juf Anke 

BERICHT VOOR HET EERSTE LEERJAAR: DIEREN 

Na ons bezoekje aan de zoo vandaag, gaan we natuurlijk verder leren over  

de dieren in de dierentuin. 

Heb je leuke weetjesboeken over de dierentuindieren, breng ze dan zeker 

maandag mee! 

Vergeet je naam er niet op te zetten! 

Groetjes, 

Juf Ann en meester Roel 


