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VRIJDAG 23 SEPTEMBER

WIST JE DAT... 

je als ouder van de lagere school donderdag 13/10/22 om 19.00u moet
vrijhouden?
groen, blauw, oranje, rood ook belangrijke kleuren zijn op onze school?
we als school relaties hebben met Finland? 

BASISSCHOOL 

DAG VAN DE SPORTCLUB 

Op woensdag 28 september krijgen de leerlingen van onze
school de kans om in sportoutfit naar school te komen. Samen
met MOEV, de Vlaamse scholen, de lokale besturen,
sportfederaties en sportclubs roepen we alle leerlingen op om
in de outfit van hun favoriete sport(club) naar school te gaan.
Zo treden de leerlingen op als ambassadeur en kunnen ze hun
sportclub in de kijker plaatsen.  

 DATA OM TE ONTHOUDEN 



OBSTAKELRUN 

Deze sfeerfoto's willen we jullie niet onthouden...

 

LAGERE SCHOOL 

FIETSEXAMEN 
Als de weergoden ons gunstig gezind zijn, verkent het 6de
leerjaar nu dinsdag, 27 september, de fietsroute voor het grote
fietsexamen in 4 kleinere groepen. Zij komen met de fiets naar
school en voorzien zich van regenkledij en reservekledij.



WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken we rond het thema brandweer. Donderdag brengen we een
bezoekje aan de brandweer op de Bethaniëlei. We experimenteren in onze klas met
water en schuim, we bewegen ons traag en snel voort op de muziek, ... .
De week nadien werken we rond het thema huisdieren. Wie graag eens een bezoekje
brengt aan de klas met zijn/haar hond, konijn, poes, cavia, kip, ... mag dit even laten
weten aan de juf.

3-jarigen
De volgende twee weken werken wij rond huisdieren.
Volgende week brengen wij een bezoekje aan de dierenwinkel waar we héél veel
gaan leren over verzorging, eten en spelen van de dieren.
Mama's, papa's....die graag eens langs komen in onze klas om iets meer te vertellen
over hun huisdier( hond, poes, konijn, vogels...) zijn zeker welkom in onze klasjes. Wel
eerst even een seintje geven aan de juffen zodat wij de bezoekjes kunnen inplannen.
De tweede week sluiten we af met een groot dierenfeest.
meer info hierover in de volgende nieuwsbrief.

4-jarigen
We werken volgende week verder rond thema dieren. Op dinsdag gaan we op uitstap
naar Pakawipark. We brengen een rugzak mee met fruit, koek, brooddoos en volle
drinkbus. Bij regenweer voorzie je best een regenjas en gepast schoeisel.

5-jarigen 
Wij blijven nog even in het goede bos. D.m.v. de bosdieren komen we meer te weten
over hun leven en kenmerken.

GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

FIJN WEEKEND VOOR IEDEREEN! 

KLEUTERSCHOOL SPORT 

maandag 26/9: kleuters van juf Gitta (3K2) en juf Els (4K1)
dinsdag 27/9: kleuters van juf Tin (5K1) en juf An (3K1)
donderdag 29/9: kleuters van juf Ils en juf Eef (4K2) en juf
Tine (5K2)

Volgende week oefenen alle kleuters hun fietsvaardigheden. 
Alle kleuters brengen hun fiets mee naar school en zetten
deze op de speelplaats voor de klas.
De kleuters van juf An en juf Gitta brengen hun loopfiets mee.
De kleuters van juf Lisa oefenen met loopfietsen van de
school.


