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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Nog een weekje en de eerste vakantieweek van dit schooljaar is er 

weer. Voor de lagere school dus nog een paar laatste toetsen en 

dan donderdag het eerste rapportje. Een moment om even te kij-

ken hoe het loopt op school en waar we misschien nog een beetje 

extra ons best moeten doen. Maar toch ook een week met nog en-

kele leuke activiteiten en uitstappen om naar uit te kijken! Kijk 

maar naar onze kalender, we zitten niet stil… 

Prettig weekend! 

Meester Roel 

ROLLEBOLLE 

Beste ouders,      

Op dinsdagnamiddag  23 oktober gaan we met de 

2de kleuterklassen naar Rollebolle in Brecht.  

Rollebolle is een bewegingslandschap waar kleu-

ters in groepjes een 10-tal bewegingsactiviteiten 

kunnen doen zoals  fietsen, spelen met ballen, 

klimmen en klauteren, enz.  

We vertrekken met de bus om 12.15u. Daarom  

moeten die middag alle kleuters uit de Sterretjes 

-, de Mickey Mouse –en de Raf Giraffenklas op 

school blijven eten.  Dit doen ze in hun eigen 

klas. Rond 15u vertrekken we met de bus terug 

richting school. 

Graag uw kleuter die dag sportieve kledij aan te 

geven en als het kan gemakkelijke schoenen. 

Sportieve groeten,     

de klasjuffen en juf Liesbet  

         

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

22/10 Kijkmoment peuters 

22/10 TikTak K1 

23/10 Uitstap ‘Rollebolle’ K2 

24/10 Heemkundig museum Rijkevorsel 2 

24/10 Danshappening MOEV 

25/10 Uitstap Wereldwinkel 4 

25/10 Workshop metseltechnieken 5 

26/10 Wieltjesdag 3 en 4 

26/10 Herfstspel 

29/10 Start herfstvakantie 

5/11 Instap nieuwe kleuters 

7/11 Basket 3on3 MOEV 

9/11 Wieltjesdag 5 en 6 

9/11 Vredesdag 

9/11 Evacuatieoefening 

12/11 FLUO Zichtbaarheidsspel 

JUF NELE 

Door de afwezigheid van juf Elise is juf Nele  

Bierwerts voor twee weken de juf van de klas van Raf 

Giraf! Leuk, want zij heeft héél veel leuks in petto! 

LEKKERS VAN DE OUDERRAAD! 

 

Ouderraad De Toren presenteert haar jaarlijkse  

verkoop van zoete lekkernijen. 

 

Vandaag krijgen jullie kids een bestelboekje 

mee naar huis voor de jaarlijkse verkoop van 

onze zoete lekkernijen. 

Jaja, ook dit jaar weer  

2 weken verkoopplezier! 

 

Graag ontvangen wij jullie bestelbonnetjes met gepast geld 

ten laatste op dinsdag 6 november 2018.  

Al het lekkers komt met jullie kids mee naar huis op  

donderdag 29 november 2018! 

Wij belonen ook dit schooljaar de 2 klassen die de grootste 

opbrengst bij elkaar kunnen brengen met een leuke verras-

sing : e e n klas van de lagere school en e e n kleuterklas. 

 

Heel veel verkoopplezier en alvast een heel warme dankjewel 

voor jullie hulp!!! 

 

PS: extra bestelblaadjes zijn steeds te verkrijgen op onze school 

of kun je afdrukken via de schoolwebsite. 
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