Uitgave 19
14 januari 2022
Basisschool

Nieuwsbrief
Data om te onthouden
Dinsdag 18 januari

4de leerjaar

medisch schooltoezicht

Vrijdag 21 januari

3de leerjaar

auteurslezing

Info van de gemeente
Indien jullie als ouders nog meer info nodig hebben over een eventuele
coronavaccinatie voor uw kind, dan kunnen jullie terecht op de website van de
gemeente Zoersel: www.zoersel.be/vaccinaties. In bijlage vinden jullie nog een
brief met enkele vragen en antwoorden.

Vormingsaanbod opvoedingswinkel
In bijlage bij deze nieuwsbrief vinden jullie de digitale flyer van het gratis
vormingsaanbod van de opvoedingswinkel.

Helm op, fluo top!
Dagelijks zien we op de kleuterschool én de lagere school kinderen met fluovestjes en helmen verschijnen. We voelen dat héél veel kinderen hun uiterste
best doen voor de actie rond de zichtbaarheid en veiligheid in het verkeer.
Indien je al 21 stickertjes gespaard hebt, kan je deelnemen aan de wedstrijd
via www.helmopfluotop.be.

Lagere school

Vaccinatie 5de leerjaar
De geplande vaccinatie voor mazelen – bof – rubella van het 5de leerjaar zal
omwille van de coronavaccinaties uitgesteld worden naar 8 maart in de
voormiddag.

Kleuterschool

Oproep naar materiaal
De voorraad van de reservekledij in de kleuterschool mag aangevuld worden…
We zouden vooral willen aanvullen: joggingbroeken, leggings en
kousenbroeken vanaf maat 116.
Voor onze nieuwe keukentjes en winkel op onze speelplaats zijn we nog op
zoek naar héél veel kleine dennenappeltjes.
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Wat doen onze kleuters de komende week?
2,5-jarigen van juf Lisa
Volgende week werken wij rond het thema jarig zijn want onze klaspop Jules is
bijna 3 jaar. We maken er een gezellig feest van: we stempelen met ballonnen
voor een feesthoed, maken een taartje uit klei, sorteren groot en klein, tellen
de kaarsjes op de taart, ...
3-jarigen van juf Gitta en juf Ann
Deze week was ons thema : winter. We hebben vooral gewerkt rond de
zelfredzaamheid. Zelf je muts en sjaal aan doen, paren vormen, tellen en
kleuren oefenen.
Volgende week is ons thema ziek zijn. Hierbij leggen we de nadruk op flink zelf
ons neusje snuiten en goed onze handen wassen zonder met het water te
spelen. We gaan ook een poppenziekenhuis maken in onze klas, en een
zakdoekendoos leuk versieren, iedereen mag een volle zakdoekendoos mee
naar school brengen, getekend met naam. Ook spuitjes en lege pillendoosjes
zijn welkom voor in onze apotheek.
4-jarigen van juf Els, juf Ils en juf Lisa
De 4-jarigen werken volgende week verder rond thema ziekenhuis. We maken
een ziekenwagen volgens stappenplan en spelen verder in ons eigen
klasziekenhuis.
5-jarigen van juf Tin, juf Tine en juf Carolien
Volgende week werken wij rond “ Techniek”.
Het bezoek van maandag aan Technopolis is geannuleerd.
Dokter Proefjes probeert dit op te vangen door elke morgen verbazende
experimentjes te tonen. De kleuters kunnen zelf aan de slag in het labo.

Maak er samen een gezellig weekend van!
Gineke Van Elsen en Leen Sysmans - Directie

