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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Maandag starten de lessen ‘Sportsnack’ voor de leerlingen van 

1,2 en 3. Dit project is een heel groot succes. Jammer genoeg 

kregen we  meer inschrijvingen dan er plaatsjes zijn. Maar niet 

getreurd: we gaan dit in het voorjaar zeker en vast terug op-

nieuw organiseren zodat iedereen de kans kan krijgen… 

Volgende week best een drukke week voor onze leerlingen van 

de lagere school met heel wat speciale activiteiten en uitstap-

pen. Donderdag geniet we ook samen van onze jaarlijkse winter-

sportdag. Lees er meer over verder in deze nieuwsbrief. 

Prettig weekend hé! 

Veel groetjes van meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

16/11 Lichtstoet 

18/11 Eerste Sportsnack L1-2-3 

18-22 Voorleesweek 

19/11 ‘Kronkelidoe’ L1 

20/11 Zweminstuif  

20/11 Museumbezoek Rijkevorsel L2 

21/11 Wintersportdag LS 

25/11 Sportsnack L1-2-3 

25/11 Ouderraad, 20u 

26/11 Bezoek Sint en Piet op school 

26/11 Geen studie 

27/11 Anna Frank tentoonstelling L6 

02/12 Sportsnack L1-2-3 

Jaargang 10, nr 8  

15 november 2019 

Nieuwsbrief 

PLUKDOZEN 

‘Snottebellekes-weer’… Kunnen  

jullie nog eens een plukdoos met zakdoekjes meebrengen?  

Onze voorraad gaat er heel snel door…  

Alvast bedankt!!! 

VOORLEESWEEK 

Volgende week is het ‘Voorleesweek’.  

Dan zoeken we naar ieders (voor)

leesritueeltje. Onze Boekavan zal speciaal 

worden aangekleed, de leerkrachten van 

kleuter –en lagere school doen een klaswissel 

waarbij ze gaan voorlezen in een andere klas 

en de oudste leerlingen gaan voorlezen bij de 

kleuters. Dat wordt leuk! Binnenkort doen we 

ook met de leerlingen van Stella een leuk 

voorleesproject in de kleuterklassen. 

DANKJEWEL – DANKJEWEL – DANKJEWEL – DANKJEWEL – DANKJEWEL 

Een heel,  heel warme dankjewel aan al onze kinderen, ouders, grootouders, tantes, nonkels, vrienden  

en sympathisanten !!!! De verkoop van de zoete lekkernijen was ook dit schooljaar een echte topeditie !! 

Zoals beloofd belonen wij opnieuw de meest verkopende klas uit de kleuter- en de lagere school. 

Spannend …   De best verkopende klassen zijn: 

 

de Rikki-klas 

 

de 6de klas 

Jullie worden binnenkort verwend met een leuke verrassing! 

PS:  op donderdag 21 november komt al dit lekkers met jullie kids mee naar huis. 

MEEBRENGEN 

De leerlingen van de Dino- 

klas mogen op vrijdag 22 no-

vember een hamer meebren-

gen. Deze hebben we nodig 

voor onze knutselles.  



GEZOCHT 

Om onze kinderen veel te kunnen laten tekenen, schrijven, kleven, knippen, knutselen,… zijn we op zoek  

naar ‘kladpapier’. Papier die hiervoor gebruikt kan worden: oud printpapier, bureauonderleggers, oud briefpapier 

van een bedrijf, overschot van een drukkerij,… 

Kan je ons daarmee helpen? Graag een seintje aan meester Roel of aan de klasleerkracht. 

Dankjewel! 

WINTERSPORTDAG 

Volgende week donderdag 21/11 is het weer zover: onze jaarlijkse 

wintersportdag. 

We trekken opnieuw naar Herentals om in de voormiddag te gaan 

schaatsen. 

Na onze boterhammen sporten we met onze klas nog een uurtje. 

Voor elke klas is er een leuke sport voorzien. 

Wees zeker tijdig op school want de bussen vertrekken STIPT om 

08.40u. We zijn op het normale schooluur terug thuis.  

 

Het is ook een grote hulp dat je ervoor zorgt dat je kinderen hun 

schoenmaat weten. Dit mag je ook steeds op de hand schrijven. 

Je moet hier geen grotere maat opgeven omdat ze dikke sokken aan-

hebben. Hier wordt bij de verhuur automatisch rekening mee  

gehouden. 

 

Wat doe je aan: sportieve kledij die warm genoeg is, lange sokken (anders bleinen) en een jas. 

Wat moet er zeker in je rugzak zitten: boterhammen, drankje (1-2), koek- en fruitdoos, HANDSCHOENEN, muts, 

sjaal + TURNSCHOENEN  en een sportbroekje voor in de namiddag (deze mogen ook uit de turnzak genomen  

worden).  

 

Gladde groetjes, Meester Stijn  

TYPCURSUS 

Vanaf januari starten we met een 

typcursus voor de leerlingen van 4, 5 

en 6. Op donderdagen na schooltijd 

kunnen zij leren typen aan de hand 

van de typ-10methode. Een brief 

met info en inschrijvingen volgt 

spoedig! 

ZWEMINSTUIF KALMTHOUT 

Volgende week woensdagnamiddag gaan we  

met de leerlingen van de lagere school naar de 

zweminstuif in Kalmthout. Altijd een erg plezante 

activiteit! Hiervoor kregen de leerlingen reeds een 

speciale brief. Inschrijven kan nog tot maandag! 

Meester Stijn 


