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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het was voor ons een heel leerrijke week! Op de vergadering 

van dinsdagavond en de studiedag van woensdag hebben we 

ons verder verdiept in het nieuwe leerplan ‘ZILL’. Het is een 

bijzonder mooi verhaal waar plaats is voor elk kind! Het 

vraagt van de leerkrachten een hele inspanning om deze 

nieuwe doelstellingen en deze veranderende manier van 

werken toe te passen in de praktijk van elke dag, maar we 

zijn op de goede weg! Dit is een verhaal voor de  

toekomst van al onze kinderen!  

Dat verdient een pluim.  

Dankjewel juffen en meesters. Jullie zijn  

geweldig! (het mag eens worden gezegd.) 

Maak er een mooi weekend van... 

Meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

28/11 Workshop ‘draadloos’ 5 en 6 

29/11 Levering verkoop ouderraad 

30/11 Wieltjesdag 5 en 6 

03/12 Bezoek van de Sint aan onze school 

04/12 Start toetsenweek L5 en L6 

7/12 Wieltjesdag 1 en 2 

13/12 Voordracht Feestvarken VZW 

14/12 Wieltjesdag 3 en 4 

17/12 Kijkmoment peuters 

19/12 Ketnet Koekenbak 
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KERSTKNUTSELWERK 

Hoi allemaal 

Op vrijdag 30 november gaan we al starten 

met ons kerstknutselwerk. Hiervoor heb je 

een plastic zak nodig die je mag open knip-

pen, een volle keukenrol (overschot komt 

terug mee naar huis) en eventueel een leeg 

botervlootje. 

Groetjes juf Vicky  

SINTERKNUTSEL 

Zie de wind waait door de bomen.... 

Lieve Rikki's, 

Wij zoeken:  

lege plukdozen  

wc-rolletjes en keukenrolletjes 

 

Als jullie nog leuke Sinterklaasspulletjes, spelletjes 

hebben, dan mogen jullie dit ook meebrengen. 

Wel alles goed van naam voorzien dan! 

Groetjes van jullie juffen! 

BERICHT VOOR DE KLEINSTE KLEUTERS 

Beste ouders, 

Deze week hebben we al een beetje kunnen voe-

len dat het koud wordt. 

Veel kindjes hebben een nieuwe winterjas , muts, 

sjaal, handschoenen. Zorgen jullie er voor dat al-

les goed getekend is met hun naam?  Maak je ook 

een grote lus aan hun jas zodat ze die gemakkelijk 

kunnen weghangen?  Als je nog handschoenen 

moet gaan kopen dan verkiezen wij wanten boven 

handschoenen met vingers en liefst van al aan een 

koord door de jas.(dit is voor de kleuters het ge-

makkelijkst) 

Zo zijn we het best gewapend tegen de komende 

winterperiode. 

Hartelijk dank voor jullie medewerking 

De juffen van de Piep-de-muisklas , de Jules-en 

Marie-klas. 

TOONMOMENT DRAMA KLEUTERSCHOOL 

Niet alleen in de Antwerpse musea konden de kleu-

ters genieten van kunst. Ook in onze school werd er 

gewerkt rond kunst. De voorbije maanden deden de 

kleuters vele, nieuwe, leuke ervaringen op i.v.m. 

woord en drama. 

Er werd toneel gespeeld, poppenspel, schimmenspel, 

versjes voorgedragen, geëxperimenteerd met nonsen-

staal.... zelfs werd er heksensoep gemaakt. 

Het resultaat hiervan werd donderdag voorgesteld in 

de zaal aan alle kleuters. De foto's  

hiervan kan je zien op de website. 
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TECHNIEKSPEKTAKEL 

De kinderen van De Zesde Klas hebben de voorbije weken 

in verschillende teams hard gewerkt aan hun opdracht 

voor het Techniekspektakel. Ze maakten een eigen esca-

peroom of ontwikkelden een manier om een stille bood-

schap te seinen naar elkaar. 

Gisteren was het dan eindelijk zo ver! Met een portie 

gezonde spanning namen we deel aan het Techniekspek-

takel in Antwerpen. 

Het was een fijn en leerrijk project waar we weken sa-

men naar toe geleefd hebben. 

Het groepje van 'de Slimsons' kon bovendien een tweede plaats in de 

wacht slepen met hun zelf ontworpen escape room. Knap!  

Een dikke proficiat aan alle jongens en meisjes van De Zesde Klas 

voor hun inzet en medewerking aan dit project!  

Ook een grote dankjewel aan alle bereidwillige ouders voor hun hulp 

en medewerking! 

EEN GEZOND ONTBIJTJE 

Beste ouders 

Tijdens de lessen van W.O. werken we rond gezonde voeding 

en de actieve voedingsdriehoek. In het kader van dit thema 

organiseren we een ontbijt in de klas.  

Daarom willen we vragen om op woensdag 28 november ‘18 

een gezond ontbijt mee te brengen naar de klas. De kinderen 

moeten die dag thuis niet ontbijten, dit doen we met z’n 

allen gezellig samen in de klas.  

Groetjes juf Evelyne en juf Magd 

UITNODIGING 

We vinden het altijd leuk als jullie,  

ouders, grootouders, buren,… eens een keer-

tje langskomt op school. Da’s gezellig en 

sfeervol. Daarom maken we graag gelegenhe-

den om samen een klein feestje te bouwen! 

 

Op de vrijdag voor de kerstvakantie, 21 de-

cember nodigen we alle ouders uit om samen 

met ons de vakantie in te zetten. Vanaf 15 

uur gaan de poorten open en kunt u met ons 

een beetje kerstsfeer proeven. We zingen 

enkele liedjes en er is een klein natje en 

droogje voorzien. Dit tot ongeveer een uur of 

vijf, dan laten we de kerstvakantie beginnen. 

 

Op vrijdag 1 februari willen we graag op-

nieuw iedereen uitnodigen. We sluiten mo-

menteel de eerste ronde van onze kunstcar-

rousel af met drama. Na de kerstvakantie 

gaan we beeldend aan de slag. De Kunstwe-

ken die we dan beleven willen we met u de-

len in een tentoonstelling. Ook deze zal ope-

nen vanaf 15 uur en ook hier voorzien we 

uiteraard iets om te drinken!  

 

Hopelijk met u ook erbij!! 

 

Wat gebeurt daar toch allemaal bij de leerkrachten? 

Wat is meester Stijn aan het doen? 

Waarom moet juf Paule zo lachen? 

Is het soms kermis? 

… 

Het antwoord lees je volgende week in onze nieuwsbrief!  


