Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Oog voor Lekkers-project!
Onze school neemt deel aan het “Oog voor Lekkersproject”. Via dit project willen we de leerlingen helpen om
van fruit en groenten een dagelijkse gewoonte te maken.
Vanaf maandag 7 oktober tot en met 16 december, dus 10
weken lang, krijgen de kinderen van de lagere school elke
woensdag gratis een stukje fruit of groente aangeboden.
Ouders spelen een belangrijke rol in het project! Moedig je
kind aan om te proeven van het fruit en de
groenten.
Alles met de bal
Op maandagnamiddag gingen de leerlingen van het derde de
sportieve toer op! Zij speelden de hele namiddag spelletjes
met een bal. Dat was opnieuw een superleuke activiteit. Kinbal, basketbal, volleybal, handbal, ring-hockey… allemaal
toffe dingen om eens uit te proberen!
Doorschuiven!
Sinds twee weken zijn de kinderen van de tweede graad nu
verdeeld in drie groepen. Zij schuiven elke vrijdag door
naar een andere juf of meester voor een muzische
activiteit. Bij juf Renilde maken ze muziek met
boomwhackers, bij juf Loredana worden er kunstwerkjes
gemaakt voor Halloween en bij meester Johan spelen ze
toneel zonder woorden. Na deze week stoppen wij even met
de “doorschuif” en gaan wij aan de slag voor Halloween!

Shorttrack
De leerlingen van het zesde zijn vorige
week naar de schaatsbaan in Hasselt
geweest voor een initiatie shorttrack.
Dat is snelschaatsen, en dat was heel
plezant. Ze brachten een paar
souvenirtjes mee
naar huis: Lee-Roy won zijn finale en
kreeg een gouden medaille en Zeliha
kwam naar huis met een “witte arm” .
Minder leuk, maar zij blijft wel vrolijk
kijken!
Klein dankwoordje!
Vorige vrijdag was het Werelddierendag. Ik probeerde er
een extra leuke dag van te maken voor mijn beestjes. Maar
… ik werd zelf verrast in de klas. Er werd aangeklopt en
drie toffe ouders deden mij een blinddoek om en
schotelden mij een heerlijk nagerechtje voor. Als ik kon
raden wat het was, kreeg ik ook nog eens een prijs. Ik deed
natuurlijk even of ik niet wist wat de lekkernij was (zo kon
ik er nog eens van proeven) en kreeg even later mijn prijs.
Prijzen eigenlijk: een lekkere bon om een pizza te gaan eten
én een heerlijke fles peperoncino-olijfolie! In naam van alle
leerkrachten: Dankjewel oudercomité voor deze leuke
attentie.
Oproep
Voor de Halloweenwandelingen zijn we op zoek naar
pompoenen, oude witte gordijnen of lakens, witte kruiken

van 5l en grote glazen weckpotten. Indien je zulke dingen
hebt en je kan ze missen is het decoratieteam van de
Halloweenwandeling je enorm dankbaar. Je mag het op
school binnenbrengen of aan je kind meegeven!
Info
Kleuter
Maandag 14 oktober 2019
- Oudercontact: Alle kleuterklassen
Vrijdag 18 oktober 2019
- Instapje + om 8.40u voor de 2,5- en 3-jarige kleuters
Dinsdag 22 oktober 2019
- Toneel: k2/3abc
Donderdag 24 oktober 2019
- Kijkdag nieuwe instappers
Lager
Vrijdag 11 oktober 2019
- Medisch onderzoek in het CLB: 6b
Maandag 14 oktober 2019
- Zwemmen: 2a, 2b en 4a
Woensdag 16 oktober 2019
- 13u30 Voetbal: 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar
Donderdag 17 oktober 2019
- Medisch onderzoek en vaccinaties op school: 1b
- Vaccinaties op school: 5de leerjaar
Vrijdag 18 oktober 2019
- Medisch onderzoek op school: 4de leerjaar
Kleuter en lager
Vrijdag 25 oktober 2019
- Halloweenwandeling

