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FLUO PARTY 

Het wordt vroeger donker, de dagen korten, … dringend tijd voor
een feestje dacht ons oudercomité.
Op vrijdag 18 november organiseren zij een heuse FLUO PARTY
in de grote zaal van onze kleuterschool.
Fluo-gadgets, flashy make-up, ronkende beats en een geweldige
sfeer voor de kids.
Een snackje, een glaasje en een gezellige babbel voor
toezichthoudende mama’s en papa’s in de ouder-zone.
Noteer dus zeker en vast 18 november van 18u tot 22u in uw
agenda en spread the word via de vele klas-whatsappgroepjes.
Welke klas én welke ouders komen het meest fluo-tastisch voor
de dag?
Wij kijken er alvast naar uit! 

BIJENPROJECT 

Dit jaar gaan onze vijfjarige kleuters en onze leerlingen van het
vierde leerjaar een project uitwerken over de bij.
Om enkele bijenhotels te knutselen verzamelen ze dit schooljaar
bamboestokjes van maximum 10 mm. Heb je een voorraad in je
garage of tuinhuis liggen waar je niet direct een bestemming
voor hebt? De juffen en meester kan je er blij mee maken.



BALLENACTIE 

Ook dit jaar spaart onze school voor nieuwe ballen. Jullie mogen
de kiwistickers binnenbrengen op het secretariaat of aan de
turnleerkrachten bezorgen.

LAGERE SCHOOL 

FIETSVAARDIGHEDEN 
We vinden het met de werkgroep verkeer belangrijk dat kinderen voorzichtig maar vlot
leren fietsen.
Vandaar krijgen de leerlingen binnenkort hun eerste fietskaart mee om deze
vaardigheden te oefenen.
Deze kaart geef je dan na de herfstvakantie terug mee naar school zodat de
klasleerkracht de evolutie mee kan opvolgen.
Onze zesdejaars krijgen deze fietskaart niet meer mee, maar krijgen wel een fiche mee
waarop ze gevraagd worden om regelmatig het fietsparcours doorheen onze
gemeente te oefenen. Ook deze fiche geef je na elke vakantie geparafeerd mee naar
school.

Volgende week werken de leerlingen van de 2de en 3de graad aan hun vaardigheden
op de fiets tijdens de turnles.
Wie brengt er wanneer zijn/haar fiets mee?
Woensdag 26 oktober: 6A, 6B en 4 A
Donderdag 27 oktober: 3A, 3B, 4B, 5A en 5B
 



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

FIJN WEEKEND VOOR IEDEREEN! 

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken wij nog even verder rond het thema herfst in de klas.
We ontdekken welke dieren er graag in het bos leven, we gaan deze dieren
uitbeelden, ... 

3-jarigen
Volgende week wordt ons thema: griezeltjes en pompoenen. We maken een
pompoenkunstwerk, vissen de spinnen uit de heksensoep, tellen de
spinnetjes, werken met de begrippen groot en klein. We genieten van het
spelen met heksenslijm en verkleden ons als heks of pompoen. Op vrijdag
gaan we lekker griezelen in de poppenkast, sporten in een donkere turnzaal
en zalige pompoensoep maken met spinnetjes. Als iemand ons kan helpen
met een pompoen, worteltjes of tomaten voor in onze soep...geef je maar
een seintje. Ook kleine sierpompoentjes zijn welkom om onze feesttafel te
versieren.

4-jarigen
Volgende week gaan we de griezelige toer op met spookje Laban. Een lief,
schattig spookje dat ons dagelijks meeneemt op avontuur. Er komen weer
heel wat nieuwe dingen aan bod: een donker hoekje, spookjes zoeken,
monsters knutselen en nog veel meer. Wie thuis een zaklamp heeft mag dit
meebrengen naar de klas. (Goed voorzien van naam aub) 

5-jarigen 
Wij krijgen bezoek van het grote paarse bos. Hoeraka neemt de kleuters mee
in haar heksenwereld. Vrijdag sluten we af met een zoektocht. Er wacht een
verrassing... Willen jullie deze activiteit niet verklappen? Onze kleuters krijgen
pas vrijdag het bericht. 
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