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KALENDER 
 

 11/11 Vrije dag (Wapenstilstand) 

 14-17/11 Oudercontacten lagere school 

 18/11 Gezellige refterdag 

 18/11 Wieltjesdag 3 en 4 

 21/11 Workshop rond afval 3de lj. 

 22/11 Schaatsen lagere school 

 22/11 Geen studie 

 24/11 Lekkere dag! 

 30/11 Vrije dag (pedagogische studiedag) 

 01/12 Sint op school 

 08/12 Geen studie 
 
 
 
 

 Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

 

Na een weekje vakantie zijn we er deze week weer ingevlogen. Drukte 

alom op school. De kleuters hebben nl. hun grootouders ontvangen. Zij 

mochten een keertje vliegje spelen in de klas van hun kleinkind(eren). 

Er werden gezelschapsspelletjes gespeeld, liedjes gezongen, vliegtuigje 

gespeeld, torens gebouwd,… Het was prachtig om zien. 

Voor de oudste kinderen van de school was vandaag de tweede circus-

dag. Ondertussen hebben ze hun circustechniek toegewezen gekregen 

en kunnen ze beginnen te oefenen! Circusdirecteur Dennis zette hen 

alvast op weg. 

Volgende week zijn er voor alle ouders van de leerlingen van de lagere 

school ook de oudercontacten. Een ideaal moment om met de leer-

krachten samen te bekijken hoe het 

gaat op school en thuis en hoe we  

de kinderen kunnen helpen in hun 

ontwikkeling. De week afsluiten 

doen we volgende week met de 

gezellige refterdag, daarover lees 

je verder in de nieuwsbrief meer… 

 

Prettig (lang) weekend alvast! 

Meester Roel 

 

 

 

 

 

BERICHT VOOR IEDEREEN: KRIEBELTEAM 

Afgelopen woensdag ging een groep ouders opnieuw langs de klassen om alle kin-

deren te controleren op luizen. Ik wil deze mama’s nogmaals heel erg bedanken dat 

ze elke keer klaarstaan en dat ze mee de strijd willen aangaan tegen die vervelende 

kriebelbeestjes. We kunnen ook echt zeggen dat deze controles resultaat hebben: er 

waren slechts enkele kinderen waar we luizen of neten konden vinden. Aan alle ou-

ders die zo hard hun best doen ook een grote dankjewel. Als er nog ouders zijn die 

het kriebelteam willen versterken, het mogen ook papa’s zijn, geef een seintje aan 

de directie of op ovtriangel@hotmail.com. Na elke vakantie doen we een controle, 

da’s ongeveer een voormiddag werk. Twee weken nadien volgt er dan steeds een 

hercontrole. Vele handen maken het werk licht. Alvast bedankt! 



BERICHT VOOR DE KIKKERKLAS: LICHT EN DONKER 

Hallo Kikkers,  

Vanaf volgende week gaan we alles ontdekken over licht en donker.  

We maken het maandag pikdonker in onze klas. Jullie mogen hiervoor een lichtje, 

zaklamp, glowstick,... meebrengen. Zorg wel dat je naam er duidelijk in staat. 

Groetjes 

Juf Ellen 

BERICHT VOOR DE PIEP-DE-MUIZENKLAS 

Volgende week donderdag en vrijdag zijn de laatste dagen dat juf Lore bij ons in de 

klas komt spelen. De maandag nadien is ons juf Gerd in onze klas, vanaf dinsdag ver-

welkomen we juf Ann in onze klas. Zij zal vanaf dan afwisselend werken met juf 

Gerd in de plaats van juf Lore. Toch kei leuk hé, al die lieve juffen! 

Groetjes van Piep-de-Muis 

BERICHT VOOR DE VOS –EN HAASKLAS:  

Maandag 14 november bakken we koekjes! 

Wat brengen we mee ( uiteraard voorzien van onze naam): 

- een schort 

- uitsteekvormpjes 

Ik heb er alvast heel veel zin in! 

veel bakgroetjes, 

 juf Ann  

BERICHT VOOR HET TWEEDE, DERDE EN VIERDE LEERJAAR:  

      

 “ZWEMINSTUIF!” 

Op woensdagnamiddag 23 november kan je meedoen aan 

de “zweminstuif” in het zwembad van Kalmthout. Dit 

wordt georganiseerd door SVS. We doen allerlei leuke wa-

terspelen. Er zijn aparte spelen voorzien voor zwemmers 

en niet-zwemmers. 

Lees er alles over in de aparte brief en schrijf je in! 

Hopelijk zijn er ook enkele ouders die kunnen rijden... 

Tot dan, 

juf Paule en meester Roel 

BERICHT VOOR IEDEREEN: GEZELLIGE REFTERDAG 

Niet dat het anders niet gezellig mag zijn in de refter, maar volgende week vrijdag 

doen we toch eens extra ons best! Deze dag is een initiatief van de Provincie Ant-

werpen, het is een concept waarbij een gezonde lunch in een gezellige omgeving 

centraal staat.  Met alle scholen van de gemeente hebben we besloten ook dit jaar 

weer mee te doen. Elk gezin krijgt vandaag een brooddoos-fiche met tips en trick 

mee. Laat je in elk maar eens gaan als je de brooddoos van je kind(eren) maakt…  


