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Gemachtigde opzichters
Ouders die hun kinderen de voorbije week langs de Achterstraat naar school
brachten, hebben het wellicht wel gemerkt. Onze vertrouwde gemachtigde
opzichter aan de Hoge Dreef moest deze week op een andere plaats de
kinderen veilig laten oversteken. Wij hebben dit als school zo goed mogelijk
proberen op te vangen en ook de politie kwam een dag een handje toesteken.
Dit is echter geen langdurige oplossing. We publiceren dan ook graag de oproep
naar nieuwe gemachtigde opzichters van de gemeente in onze nieuwsbrief.

groot tekort aan gemachtigd opzichters!
Dankzij onze gemachtigde opzichters krijgen veel jonge fietsers en voetgangers
dagelijks de kans om veilig en zelfstandig naar school te gaan. We kampen echter
met een groot tekort, waardoor er bepaalde plekken onbemand dreigen te
worden. Stel u dus snel kandidaat!

vaste plek of flexibel engagement
Bent u ouder dan 18 jaar en bereid één van die vacante plekjes in te nemen? Dan
kan dat via een arbeidsovereenkomst (onbeperkt in uren) of als vrijwilliger (max.
94 keer per jaar). U kunt bovendien kiezen voor een vaste plek (en een vast
engagement), maar ook voor een flexibel engagement (vervangingen of een of
enkele dagen per week).
Wij voorzien voor u uiteraard een opleiding en geschikte, goed zichtbare kledij en
uitrusting.

stel u kandidaat
Stel u kandidaat bij onze dienst mobiliteit via mobiliteit@zoersel.be of 03 2980 9 12.
Alvast een dikke dankuwel!
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Lagere school

Zoerselbos
Heel wat klassen brengen in de herfst een bezoek aan het Zoerselbos. De
kinderen van 4B kregen hierover al een brief mee in de klas. Voor de leerlingen
van het 5de leerjaar vind je hieronder de nodige info.
Donderdag 7 oktober (5A) en vrijdag 8 oktober (5B) gaan de leerlingen van het
5de leerjaar naar het Zoerselbos.
Samen met een gids gaan ze op verkenning in het Zoerselbos.
Enkele afspraken:
- Alle leerlingen komen met de fiets naar school.
- Denk aan je fluovest en eventueel een helm.
- Iedereen blijft ’s middags op school eten.
- Smeer je goed in tegen de muggen.
- Draag aangepaste kledij. Lange mouwen en lange broek. Laarzen of stevige
schoenen (het gras is erg nat)

Fietsweek
Volgende week wordt er geoefend op de fietsvaardigheden in de lagere school.
Enkele oud-leerkrachten komen vrijwillig een handje toesteken om de kinderen
meer oefenkansen te bieden. Zorgen jullie er als ouders mee voor dat de fiets
op school is? Kinderen die een fietshelm hebben mogen die ook meebrengen.
Alvast bedankt!
DInsdag 5 oktober:

•

6B ( 09.05 - 9.55 )

Woensdag 6 oktober:

•
•
•

6A (09.05 - 9.55 )
4A (10.10 - 11.00 )
4B (11.00 - 11.55 )

Donderdag 7 oktober

•
•

5A ( 10.10 - 11.00 )
5B ( 11.00 - 11.50 )

Vrijdag 8 oktober:

•
•

3A (09.00 - 10.20)
3B (10.35 - 11.45)
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Geluk gevonden…
In de lagere school vierden we enkele weken geleden samen en hoopten dat we
er een ‘gelukkig’ schooljaar van konden maken. Felina uit 4A vond dat ‘geluk’
echt letterlijk tijdens onze evacuatie-oefening…

Kleuterschool

Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken wij rond het thema huisdieren. Wie graag eens op
bezoek komt met zijn/haar huisdier mag dit even met de juf afspreken. We
gaan dieren nabootsen, gaan op zoek naar hun slaapplaats, gaan botjes
tellen,...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
De volgende 3 weken werken wij rond de herfst. Volgende week komen de
dieren uit het herfstbos aan bod: konijnen, eekhoorntjes, egels en uiltjes.
In onze ontdekbak willen we graag een herfstbos maken. Iedereen mag veel
blaadjes, herfstvruchtjes en takken meebrengen. We gaan in ons herfstbos ook
de herfstvruchtjes tellen en sorteren en een herfstwinkeltje maken.
Op vrijdag gaan we feesten in ons bos en mag iedereen iets meebrengen voor
het feest. Het menu bestaat uit: worteltjes, komkommer, tomaatjes, appel,
rozijntjes, en worstjes. Graag meebrengen in een potje met naam. Fruitpotjes
zijn vrijdag dus niet nodig.
De week nadien gaan we op dinsdag 12 oktober naar het kabouterbos in
Kasterlee. Omdat we in onze klas ook graag kaboutermutsen willen maken zijn
we nog op zoek naar enkele naaimoeders.
De derde week zullen we werken rond pompoenen en griezeltjes......wie heeft
er een pompoen voor onze soep?
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
De volgende 2 weken wordt er rond de herfst gewerkt.
Wie tijdens het verlengde weekend een herfstwandeling maakt, mag gerust wat
herfstmateriaal uit het bos meebrengen.
(Liefst zo droog mogelijk)
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Wij starten dinsdag met ons project rond dino’s.
D.m.v. het verhaal “ De gigantosaurus” maken onze kleuters kennis met Daan
en Botje, een triceratops en een stegosaurus.
Daan en Botje blijven een tijdje bij ons in de groene vallei wonen.
Zo worden onze kleuters regelmatig geconfronteerd met herkenbare gevoelens.
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De dierentuin van de 4-jarigen
Bij het passeren in de gang van de 4-jarige kleuters deze week, waanden we
ons héél even écht in de dierentuin…

Geniet samen van het verlengde weekend!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

