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KALENDER 
 

 21/11 Workshop rond afval 3de lj. 

 22/11 Schaatsen lagere school 

 22/11 Geen studie 

 24/11 Lekkere dag! 

 25/11 Wieltjesdag 5 en 6 

 30/11 Vrije dag (pedagogische studiedag) 

 01/12 Sint op school 

 02/12 Wieltjesdag 1 en 2 

 08/12 Geen studie 

 15/12 Vergadering ouderraad 

 22/12 Rapporten 

 23/12 Kerstvieringen 

 24/12 tem 8/01 Kerstvakantie 

 11/01 Kriebelteam 

 16-19/01 Oudercontacten Lagere School 

 21/01 Back 2 Schoolparty 

 25/01 Pedagogische studiedag 

 10-11/03 Circus Picolini 

 Nieuwsbrief 

Beste allemaal, 

 

Tussen de regenbuien door maken we tijd voor een fijn weekend! Een weekend om toch ook 

een beetje uit te rusten, zeker voor de leerlingen van de lagere school. Dinsdag verwachten 

we hen namelijk in topvorm op school, want dan gaan we schaatsen!  

Ook donderdag is een bijzondere dag voor hen,  

want dan is het:  

‘Dag van je eigen talent!’ 

Donderdagmiddag zetten we ons podium open voor 

alle kinderen die hun talent willen komen laten 

zien. Juf Myriam en onze directeur, meester Roel, 

zijn gastvrouw en gastheer. Uiteraard kunnen alle 

kinderen ook komen kijken naar wat de anderen ko-

men laten zien! 

Samen maken we er een spetterende show van! 

 

Merk ook op in de kalender dat het dinsdag geen studie is. De leerkrachten van kleuter –en 

lagere school gaan samen vergaderen na schooltijd. Over het circus, over de Sint –en Kerst-

periode, over de speeltijden,… 

Maar eerst dus weekend! Maak er een mooie tweedaagse van! 

 

Meester Roel 

BERICHT VOOR DE LAGERE SCHOOL: SCHAATSEN 

Volgende week dinsdag gaan we schaatsen! 

Dit jaar gaan we naar de prachtige schaats-

baan in het Bloso-park van Herentals.  

Vergeet geen extra warme kledij. Hand-

schoenen zijn verplicht. We blijven nadien 

ter plaatse eten, dus breng ook boterham-

men mee. Een drankje krijgen we daar. Ook 

een koek of een stuk fruit mag je meenemen 

in een rugzakje.  

Onze schooltas blijft een dagje thuis. 

Nog een tip: als je kind zijn schoenmaat niet 

kent, schrijf deze dan op z’n hand. 

 

 

Talent begint met een sterk vermoeden  
van een potentieel. Een kiem die wil 
uitgroeien tot een bijzondere competentie 
en daarvoor alle kansen die 
de omgeving biedt, opzoekt en benut. 
 

(Ilse Aerden) 



BERICHT VOOR HET VIERDE LEERJAAR: ONTBIJTEN IN DE KLAS 

Tijdens de lessen van W.O. werken we rond gezonde voeding. In het kader van dit 

thema willen we vragen dat de kinderen op woensdag 23 november een gezond ont-

bijt meebrengen naar de klas. De kinderen moeten die dag thuis niet ontbijten, dit 

doen we met z’n allen gezellig samen in de klas.  

Voor de knutsel les mogen jullie tegen donderdag 24 november ‘16 een hamer mee-

brengen. 

Groetjes       

Juf Evelyne en juf Magd 

BERICHT VOOR IEDEREEN: MEDEDELING IVM DE WERKEN AAN ACHTER ‘D HOVEN 

Vanaf volgende week maandag (21/11) kan het tijdelijk fietspaadje dat door de aan-

nemer werd aangelegd i.f.v. de werken in gebruik genomen worden. 

Dit paadje werd, zoals eerder meegedeeld, aangelegd om er voor te zorgen dat er 

veilige verbinding is tussen de Kloosterstraat en Hagelkruis. 

Onder de voorwaarde dat de vooropgestelde planning kan gevolgd worden, zal het 

paadje ‘dienst doen’ tot het 

einde van het schooljaar. 

BERICHT VOOR DE VOS –EN HAASKLAS:  

Hoi Rikkivrienden, 

Hij komt, hij komt... en wij bereiden ons stilaan voor! 

Brengen jullie een klein doosje mee en een stukje  

kadopapier? 

Ook leuke boeken, cd's...zijn altijd welkom. 

Groetjes! 

Juf Anke en juf Thalia 

BERICHT VOOR HET TWEEDE, DERDE EN VIERDE LEERJAAR:  

     “ZWEMINSTUIF!” 

Op woensdagnamiddag 23 november is het de 

“zweminstuif” in het zwembad van Kalmthout, georgani-

seerd door SVS. We doen allerlei leuke waterspelen. Er 

zijn aparte spelen voorzien voor zwemmers en niet-

zwemmers. 

Tot dan, 

juf Paule en meester Roel 

BERICHT VOOR JULESKLAS:  

Onze vrienden van de klas van Jules  mogen op dinsdag 22 november een kussentje 

meebrengen!  

Schrijven jullie de naam van je kleuter er op?  

Bedankt! 

Juf Sofie 
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