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DATA OM TE ONTHOUDEN

CLB ZOERSEL
Op onze school werken we nauw samen met CLB Zoersel. Om de veertien
dagen overleggen we samen met onze onthaalmedewerker Christel Jeurissen.
Zij denken mee na, geven advies en delen hun expertise met ons. Wanneer
wij jullie als ouders aanspreken om je zoon of dochter te bespreken met CLB,
hoef je je dus geen zorgen te maken. We willen op dat moment vooral onze
blik verruimen en met meer mensen samen nadenken over de geschikte hulp
voor je kind. In bijlage vinden jullie de folder van CLB Zoersel met meer
informatie over hun werking.

VOOR- EN NABEWAKING
In de loop van volgende week zullen we scancodes meegeven met de kinderen die u moet bevestigen aan de
boekentas. Deze hebben we nodig wanneer uw zoon of dochter gebruik maakt van de voor- of nabewaking. In
de voorbewaking worden de codes van alle leerlingen gescand wanneer ze aankomen en vragen we een vaste
vergoeding van 1,5 euro. In de nabewaking gaan de kinderen langs de begeleidende leerkracht voor ze naar huis
vertrekken. Per begonnen kwartier wordt in de nabewaking 0,25 cent aangerekend.

LAGERE SCHOOL
FIETSBELONINGSSYSTEEM
Gisteren kregen alle leerlingen van de lagere school het
materiaal mee dat ze nodig hebben om deel te nemen aan het
beloningssysteem voor fietsers en voetgangers van Buck-E.
Deze actie gaat uit van de gemeente Zoersel. Alle Zoerselse
scholen nemen deel. Om onze leerlingen (en misschien ook
jullie als ouders) zoveel mogelijk te stimuleren om de auto aan
de kant te laten staan bij het vervoer van en naar school,
proberen we hen te motiveren via een beloningssysteem
waarbij ze 'bucks' kunnen verdienen. Deze 'bucks' kunnen ze
dan inruilen bij de deelnemende middenstand van de
gemeente Zoersel. Jullie vinden alle informatie in de
bijgevoegde folder. Maak snel jullie registratie in orde!

OBSTAKELRUN
Op dinsdag 20/9 gaat de 3de editie van onze obstakelrun door op het Sint-Teunisplein.
De leerlingen doen slechte kleren aan om naar school te komen en voorzien een volledige droge outfit
voor na de run. Denk aan schoenen, ondergoed, kleren, handdoek,...
Supporters zijn deze dag zeker en vast welkom. Ook is er dit jaar een momentje wanneer enkele juffen
en meesters zich wagen aan het parcours. Zij strijden om 11.20u. Wie schreeuwt er ons mee naar de
finish?
Om 14.40 starten wij aan de opruim, helpende handen zijn altijd welkom!

KLEUTERSCHOOL
WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK?
2,5-jarigen

Volgende week werken we zonder thema. Zo kan ik observeren, meespelen, kijken
waar de interesses liggen en wat de talenten van de kinderen zijn om zo onze
hoeken te verrijken.

3-jarigen

Volgende week starten we met ons thema ballen en kleurtjes.

Elke dag toveren Nellie en Cézar een kleurtje bij en gaan we met deze kleur aan de
slag. We gaan ook kegelen en spelen met onze ballenbaan. We gaan passen en
meten welke ballen rollen door welke buis….. dikke, dunne, grote, kleine…
We sluiten onze week af met een lekker ballenfeest!!!

4-jarigen

De komende 2 weken worden onze klasjes omgetoverd in een dierentuin. De kleuters
mogen knuffels van wilde dieren meebrengen (voorzien van hun naam). Dinsdag 27
september brengen we een bezoekje aan Pakawipark. Hierover krijgen jullie in de
volgende nieuwsbrief meer info.

Om de opening van de belevingsboomgaard van de gemeente te vieren mogen de 4
jarigen op dinsdag gaan picknicken en krijgen ze hier een kleine rondleiding. De

kleuters nemen deze dag gewoon hun rugzakje met brooddoos, fruitje, koekje en

drinkbus mee. 's Middags wordt er een drankje door de gemeente Zoersel voorzien.

5-jarigen

Wij starten maandag ons project op van “ Het Goede Bos”.

D.m.v. een mimerend verhaal worden onze kleuters geconfronteerd met enkele

problemen in onze natuur. Bedoeling is dat onze kleuters zich bewust worden zorg te
dragen voor de natuur. bv. geen papierverspilling

GENIET VAN EEN RUSTGEVEND WEEKEND!
GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE

