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KOEKJESVERKOOP

Onze koekjesverkoop loopt ten einde. Dit weekend krijgen jullie de
allerlaatste kans om via de website of via het papieren bestelformulier nog
een bestelling te plaatsen. Maandag ten laatste moet alles binnengebracht
worden. Dan geven wij de bestellingen door aan de firma van LU zodat zij
voldoende tijd hebben om alle bestellingen klaar te maken. Mmmmmm, we
kijken er al naar uit! 
 

VRIJDAG 18 NOVEMBER 2022 

BASISSCHOOL 
 DATA OM TE ONTHOUDEN 

SCHOOLFOTOGRAAF

We willen jullie nog even herinneren aan de
bestellingen van de schoolfoto's van dit schooljaar.
Via de website www.vdeonline.com kan u nog een
bestelling plaatsen tot 23/11.  
Indien je intussen de benodigde foto-ID kwijt bent,
dan helpt ons leerlingensecretariaat u graag verder.



KLEUTERSCHOOL 
SOCIALE VAARDIGHEDEN

Zie je in de kleuterschool een gouden ster blinken? Weet
dan dat onze kleuters deze verdiend hebben omdat ze
alle afspraken kennen. Vanaf nu wordt er alleen nog
binnen de gele lijnen gefietst, gaan alle kleuters na het
belsignaal naar de stippen, blijft het zwarte zand bij de
bomen,…
Het maakt onze kleuterschool nog fijner dan ze al was!
Dat vinden Benny, Nele en Samira ook.



GINEKE VAN ELSEN EN LEEN SYSMANS - DIRECTIE 

FIJN WEEKEND VOOR IEDEREEN!

WAT DOEN ONZE KLEUTERS VOLGENDE WEEK? 
2,5-jarigen
Volgende week werken wij rond het thema sinterklaas. We gaan pakjes opvissen,
gaan sorteren wat bij sinterklaas hoort, gaan schilderen met speculaasverf, .. .

3-jarigen
De sint is in het land. Joepie! Hoog tijd dus om onze mooiste schoen te kiezen. We
maken een schoenwinkel in onze klas met allerlei gekke schoenen. We maken de
juiste paren, passen en meten, doen een gekke schoenendans en genieten van
verhaaltjes in het schoenenthema. We dramatiseren en spelen poppenkast met onze
schoenen. Dinsdag brengen we een bezoekje aan de schoenwinkel en doen we een
schoenenlotto.
We knutselen een gekke schoen voor de sint. Het is belangrijk dat onze kleuters
volgende week gemakkelijke schoenen of laarsjes aandoen, zo kunnen zij volop
genieten van passen en meten. We oefenen ook de zelfredzaamheid. Kleuters leren
zelf hun schoenen aan- en uit te doen en aan de juiste voet. Wie nog leuke, gekke...
schoenen of pantoffels heeft die wij mogen gebruiken in onze winkel mag die
getekend met naam mee naar school geven. 

4-jarigen
Volgende week spelen en werken wij rond sinterklaas en zijn pieten. 
Voor een knutselwerkje mag elke kleuter een volle zakdoekdoos meebrengen. 
Heb je thuis een stokpaard liggen, mag je dit ook meegeven naar de klas. (Goed
voorzien van naam) 

5-jarigen 
De komende dagen willen wij onze kleuters bewust maken over het zorgdragen voor
onze aarde.
Enkele energiekapiteins zorgen dat de lichten niet onnodig branden. 
De waterleverancier let er op dat de kranen niet blijven druppen.
De padvinders controleren de buurt op zwerfvuil.
We triggeren onze kleuters om eens te voet of met de fiets naar school te komen.
Kortom, de klimaatbende laat van zich horen !


