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VOORWOORD 

Dag allemaal 

Het is deze week voorleesweek, en dat hebben we gevierd! De 

leerkrachten wisselden van klas en ook de Boekavan was voor de 

gelegenheid aangekleed met de foto’s van de juffen en meesters 

tijdens hun (voor)leesritueeltje. Vandaag vrijdag gaan de leer-

lingen van onze Zesde klas voorlezen bij de kleuters.  

Dat doen ze goed!  

Voor volgende week is het uitkijken naar dinsdag! Dan komen 

Sinterklaas en de Zwarte Pieten een bezoekje brengen aan onze 

school. Ze gaan proberen een hele dag voor ons tijd  

te maken. In de voormiddag genieten de kleuters van  

toneel, dansen en spelen met de Sint, in de namid- 

dag is het de beurt aan de leer- 

lingen van de lagere school! 

En ondertussen… 

Braaf zijn hé! 

 

Veel groetjes van meester Roel 

DATUM WAT GAAN WE ALLEMAAL DOEN? 

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 
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KOUD HÉ! 

We willen graag alle mama’s en  

papa’s oproepen om de namen goed in 

de handschoenen, mutsen en sjaals te 

zetten. Dat zorgt ervoor dat verloren 

spullen gemakkelijker terug bij het juis-

te kind geraken. Speciaal voor de jong-

ste kleuters: liefst wanten met een 

touwtje door de jas (liever geen hand-

schoenen met vingers). Wanten kunnen 

zijn gemakkelijk zelf aandoen, dat lukt 

met     handschoenen vaak minder goed. 

Groetjes, 

De kleuterjuffen 

LEERLINGENRAAD 

Onze leerlingenraad krijgt volgende  

dinsdag bezoek van onze schepen van onder-

wijs en de jeugdconsulente van Wuustwezel. 

Ze komen zichzelf en de gemeente aan hen 

voorstellen. Wie nog vragen of leuke ideetjes 

heeft voor onze gemeente of onze school, 

mag ze altijd aan één van onze leden bezor-

gen via de ideeënbussen in de klassen of via 

de klasleerkracht. 

TIKTAK VOOR ONZE JONGSTE KLEUTERS 

Het wordt stilaan een echte traditie: en-

kele keren per jaar spelen de juffen van 

onze eerste kleuterklassen een grote Tik-

Tak show met dansjes, muziekjes, spelle-

tjes, alles wat TikTak ook op de televisie 

te bieden heeft, maar dan in het echt. En 

onze kleutertjes? Zij genoten ervan! 

GEVONDEN 

Een opa (vermoeden we, of misschien is het wel de oma…) is 

zijn jas vergeten na het grootouderfeest van onze kleuters. 

Het is een bruine zomerjas. Deze hangt al de hele tijd te 

wachten op z’n baasje in de gang naast de Uiltjesklas.  

EEN ECHTE SPORTWEEK 

Voor de leerlingen van de lagere school was  

het een echte sportweek met de Sportsnack, de 

Zweminstuif én de Wintersportdag! 


