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 Donderdag 20 november: oudercontact kleuter  

 Woensdag 3 december: pedagogische studiedag 

 Betaalde opvang voorzien op school 

 Donderdag 18 december: oudercontact lager 

 Donderdag 18 december: KERSTMARKT op school 

 

 

 

 

Wie thuis nog stripverhalen heeft die niet meer gelezen worden 

mag deze steeds aan school bezorgen.  

Op die manier kunnen deze stripverhalen, vooral bij regenweer, 

een tweede leven krijgen! Alvast bedankt!  

Zoals in de media reeds vernomen, is er een stakingsaanvraag  

voor maandag 1 en maandag 15 december. Voorlopig  

kunnen we de impact  voor onze school nog niet echt  

inschatten. De kans  bestaat dat er, vooral 15/12, slechts een  

minimale bezetting zal zijn. We houden jullie in  elk geval  

verder op  de hoogte!  

 

  K0: Ons thema kleuren loopt stilletjes aan ten einde. We kijken uit naar ons 

  thema “Sint en Piet”. Wie leuke muziek of een boekje heeft rond het thema 

  mag het steeds genaamtekend meegeven. Onze  nieuw instappertjes voelen 

  zich al goed thuis in hun nieuwe klasje.  

K1: Rikketikketik, door de regen daar loop ik! Samen met Rikkie, juf en onze vriendjes gingen 

we op regenwandeling. Wat was dat fijn eens nat te zijn! Springen in de plasjes met onze 

laarsjes aan en paraplu. We schilderen ook al een regenwolk en versierden onze laarsjes. Na 

dit leuke thema kijken we volop uit naar de komst van de Sint!  

K2: (a) De voorbije weken zijn we echte bakkers geworden. We brachten een bezoek aan de 

bakker. We hebben reeds een taart gemaakt en koekjes uit brooddeeg. Als afsluiter maakten 

we pannenkoeken. (b) We hebben de straat verkend, de huizen bekeken en ook de 

schouwen natuurlijk… Juf Christina kwam ons een dagje helpen ter voorbereiding van haar 

      Nieuwsbrief 
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stage. Indien jullie boekjes en spelletjes hebben in verband met de sint en piet, dan mag je 

dit gerust meegeven.  

K3: Ons thema is: “De winkel is zeer leuk”. Alle kleuters hebben al veel ervaring in verband 

met winkelen. Ze kunnen winkeltje spelen in de klas, ze bouwen een winkel met legoblokken 

en ook de vervoersmiddelen om naar de winkel te gaan. Ze tekenen, schilderen, scheuren, 

knippen en kleven…  Kijk je ook eens naar de foto’s op onze website?  

L1: Tijdens de leesweek leerden we zelf tekstballonnen maken. De dieren konden spreken en 

we maakten zelf een voorblad van een boek. Er zitten misschien wel schrijvers en tekenaars 

tussen dit schooljaar. Breng volgende week zeker reclamefolders mee in verband met 

speelgoed. We kregen vandaag een spannende brief mee. Breng zo vlug mogelijk jullie geld 

mee, dan kunnen we vertrekken naar…  

L2: We hebben genoten van de vakantie en de extra vrije dagen. Onze batterijen zijn goed 

opgeladen om er voor de volgende weken terug tegenaan te gaan. Binnenkort leren we een 

nieuwe maal- en deeltafel. Het is én blijft belangrijk om elke dag de tafels te oefenen… 

Tijdens de rekenlessen merken de juffen dat dit bij veel kinderen nog niet gebeurt. Binnen 

enkele weken starten we met  een dagelijkse tafeltoets. Flink oefenen blijft dus een must. 

Op die manier worden we zeker en vast een heuse tafelkampioenen. Om te knutselen zijn 

we op zoek naar oude of niet meer bruikbare CD’s, gekleurde knoopjes, lege kartonnen 

kokers met deksel (zoals chipskokers), kleine terracotta bloempotjes (maximum 15 cm 

hoog), restjes wol, restjes stof, … .  Wie hier iets van liggen heeft, kan ons daar een groot 

plezier mee doen. Breng maar mee en geef maar af in het 2e leerjaar. Alvast bedankt!  

L3: Voor het nieuwe thema van WO gingen we naar “Het Leen” in Eeklo. Met een 

winkelmandje liepen we door het bos. We zagen wel een eekhoorn maar geen vos. Het was 

heel leerrijk met de gids, we waren rond in een flits. Ons humeur was opperbest, het 

zonnetje deed de rest!  

L4: Vorige week deed het 4e leerjaar een prachtige herfstwandeling in Slotendries. We 

leerden over de bladeren, de vruchten en zwammen. We zijn ook gestart met het 

leesproject tussen L4 en L6. Elke dinsdag leest elke 4e klasser onder begeleiding van een 

leerling uit het 6e. Nu zal ons leesniveau er echt op vooruit gaan. Bedankt   

L5: We hebben tijdens de zwemles leren duiken,  dat was super leuk. We kregen ook al ons 

eerste  rapport en de meeste hadden goede punten. Vanaf volgende week krijgt 5A les van 

een  stagiaire, dit wordt dan weer super tof. Tijdens de leesweek  hebben we elke dag een 

kwartier gelezen. We moesten ook zelf  een verhaal schrijven over de herinneringen van een 

voorwerp….. Leuk (Jarne en Ellen) 

L6: Het verlengd weekend was zalig, maar we kregen toch de kriebels om terug naar school 

te gaan. We vlogen er woensdag dan ook helemaal in. Vandaag hebben we een toets van 

W.O rond de continenten en de aarde gemaakt!  We duimen voor goede cijfers! (Tara en 

Sasha!!!) 

 


