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 Dinsdag 22 september: Ouderraad om 19u30 in de 

refter 

 Vrijdag 25  september: Schoolfotograaf 

 Maandag 5 oktober: facultatieve verlofdag (betaalde 

opvang op school) 

 Maandag 12 oktober: 1e muzische dag 

 Woensdag 21 oktober: Pedagogische studiedag 

(betaalde opvang op school)  

 Woensdag 28 oktober: Grootouderfeest 

 Donderdag 29 oktober: Rapport 1 en oudercontact 

lager (L1 iedereen, L2  L6 op uitnodiging) 

 Vrijdag 30 oktober: Halloween  

 

 

 

 

Beste ouders, 

Nu het schooljaar terug gestart is en de kinderen de nieuwe juf en nieuwe klas 

hebben leren kennen, starten we ook opnieuw met onze tweewekelijkse nieuwsbrief. 

Iedereen heeft via de infoavond of via de klasagenda enkele klasafspraken 

ontvangen. Ik hoop dat deze afspraken de basis kunnen zijn van een vlotte 

samenwerking dit schooljaar! 

 

Aangezien de leerkrachten vaak vergaderen om de school draaiende 

te houden, is er geen studie voorzien op maandag 21 september en 

maandag 19 oktober. 

 

Indien u problemen ondervindt bij het gebruik van de website 

www.kweetet.be, is het handig om de plug te installeren en de cookies 

te aanvaarden.  

      Nieuwsbrief 
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De week van de sportclub staat weer voor 

de deur! Laat iedereen kennismaken met 

je sport door naar school te komen in de 

kledij van je sportclub op woensdag 16 

september! 

 

 

 

 

 

K0: De allerkleinsten zijn volop bezig met het ontdekken van hun nieuwe 

school en klasje. Hier en daar vloeit er nog wel eens een traantje maar wees 

gerust, dit is van voorbijgaande aard. We leerden “Jules” onze klaspop 

kennen en experimenteerden volop met verf en borstel. 

K1: Dag mama en papa, we zijn al heel flink gestart! Bijna geen traantjes meer ‘s morgens en 

onze boekentas leegmaken met de juf lukt ook al aardig! We hebben ook al ons symbooltje 

mogen inschilderen, dikke duim voor onszelf!  

Mama en papa, vergeten jullie niet om in de ochtend vlug afscheid te nemen van jullie 

kleuter?! (Achter de gele lijn, niet in de rij). Wij vinden het alvast fijn om bij Rikki in de klas te 

zijn!!! 

K2: De eerste schooldagen zijn voorbij gevlogen! Het was tof om elkaar terug te zien op 1 

september. We speelden in de nieuwe hoekjes, leerden nieuwe liedjes en versjes, en we 

maakten kennis met onze nieuwe klaspop Pompom.  

K3: We zijn al aan het experimenteren met de letters van onze naam. Bij veel kleuters lukt 

dit al vrij goed. We gingen ook op zoek naar foto’s in de school. Volgende week sluiten we 

ons thema af met een fotozoektocht rond de school. 

L1: We zijn vertrokken voor een leerrijke reis naar het land van Mol en Beer. We kunnen al 

de volgende letters op de letterlijn: i, k, m, o, l en s. Daarmee maken we al heel veel nieuwe 

woorden. Elke dag lezen we 10 minuten hardop, dit is zeer belangrijk. Bijna iedereen is in 

orde met het materiaal, de laatsten zeker volgende week… Hiep hiep hoera voor Tapha, 

Jesse en Ayla, zij waren jarig deze week! 
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L2: Na twee heerlijke vakantiemaanden waren we helemaal klaar voor de start in het 

tweede leerjaar. We vonden het allemaal best wel spannend! We maakten kennis met onze 

juf en de nieuwe klas. We toonden ook al dat we heel flink kunnen werken. De leerstof 

wiskunde van het eerste leerjaar wordt grondig herhaald. Voor de andere vakken is het van 

in het begin allemaal nieuwe leerstof. Op maandag 14 september gaan we voor de eerste 

keer zwemmen, dus denk eraan om je zwemkledij mee te brengen! 

L3: Hallo iedereen, het schooljaar is gestart in een nieuwe klas. Het is wennen voor ons en 

voor de juf, maar we doen ons best en maken er een tof en leerrijk schooljaar van. We 

vinden het super dat we meer plaats hebben om te spelen, te basketballen of rustig met 

vriendinnen te kletsen.  

L4: Ziezo, we zijn weer gestart! Nu behoren we tot de grote kinderen, er wordt meer van ons 

verwacht. Wat gaan we veel leren over wiskunde, taal, WO, Frans… Ook de juffen en de 

meester hebben we al wat beter leren kennen. Het wordt een tof en leerrijk schooljaar! 

L5: Het nieuwe schooljaar is heel goed gestart. We leerden al een eerste tekst in het Frans! 

We leerden zelfs al een Frans liedje, moeilijk maar heel leuk. We zijn benieuwd wat er nog 

allemaal zal volgen. We gingen voor de eerste keer zwemmen. Er zitten echte waterratten 

tussen! 

L6: Dag allemaal! De eerste schooldag is goed verlopen! Het was een grote stap voor ons om 

naar het zesde te gaan! We werken nu in niveaugroepen. Bijvoorbeeld bij wiskunde en Frans 

zitten we in 2 of 3 groepen verdeeld. Het is ook fijn dat we twee juffen hebben. Het zijn twee 

toffe juffen!! Vorige week kregen we te horen dat we in januari op avonturenklassen gaan! 

Dus het wordt spannend en we kijken er al naar uit.  Groetjes Ellen en Janne XXX 

 

 

 

 


