Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...

Editie 7 : donderdag 17 oktober 2019

Talentenland
In de maand oktober staat het talent “Beweegknap” in de
belangstelling. Tijdens deze maand gaan we allemaal een beetje
meer bewegen. We gaan ervoor zorgen dat alle kinderen tegen
vrijdag 8 november in topconditie zijn, want de school gaat voor
de eerste keer meedoen aan “De Warmste Week” en dan
organiseren wij een sponsorloop met als goed doel zoveel
mogelijk centen te verzamelen voor “Help Brandwonden Kids
vzw”. Deze vereniging wenst kinderen van 0 tot 18 jaar met
brandwonden te ondersteunen.
Waarom dit doel? Vorig schooljaar raakte Antonina van onze
school ernstig verbrand en verbleef ze maanden in het
Brandwondencentrum UZ Leuven Gasthuisberg.
Wat doet deze vzw concreet?
Een aantal voorbeelden: Ze helpen met het betalen van de
kosten voor psychologische tussenkomst, aanvullende medicatie,
kosten voor littekenverzorging, speelgoed voor de
ziekenhuizen, … Volgende week krijg je hier nog meer uitleg
over!
Hoe voel jij je?
Welbevinden is vandaag belangrijker
dan ooit en staat ook in de media in de
schijnwerpers. Denk maar aan Rode
Neuzen Dag. Misschien zit jij wel heel
goed in je vel, ofwel heb je af en toe
een tegenslag. Wel, dan kan je terecht
op www.noknok.be .
“Je bent jong en je kan heel wat aan. Hier vind je informatie en
opdrachten om je goed in je vel te voelen. Ga zelf aan de slag en
zoek de tips die je het meest aanspreken. Ook voor een dipje of

een tegenslag kan je hier terecht. Succes!”
Lapjeskat
Juf Frieda, één van de juffen van
protestantse godsdienst, vroeg
vorige week of ze bolletjes wol
mocht gebruiken, in allemaal
bonte kleuren. Ze ging met Liam
van 1B een lapjeskat knutselen.
Liam heeft keihard zijn best
gedaan en het resultaat mag
gezien worden. Dit is echt een
vermelding in de schoolkrant
waardig.
Ook de leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar
schreven zich al massaal in om op donderdagmiddag bij
meester Wim aan de slag te gaan met breinaalden en wol.
Wat daar het resultaat van is, zie je vast binnen een paar
weken verschijnen.
Fruit op school
De eerste woensdag met een gratis stuk fruit was een succes!
Het was een heel grappig zicht : alle kinderen van de lagere
school met een appel in de hand op de speelplaats. Lekker en
gezond. Alleen de kinderen van de eerste graad zaten soms met
een probleempje. Je hebt veel tanden nodig om een appel te
eten. En die tanden moeten ook vast staan.
Deze week staat een lekkere banaan op het menu!

Halloween, komt dat zien!
Heb jij je al ingeschreven voor onze Halloweentocht? Alle juffen
en meesters zijn al weken druk in de weer om alles voor te
bereiden zodat deze editie er minstens even mooi en griezelig
uitziet als de vorige. Trek je engste kostuum aan en breng maar
zoveel mogelijk vrienden en familie mee.
Info
Kleuter
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 18 oktober 2019
- Medisch onderzoek op school: 4de leerjaar
Donderdag 24 oktober 2019
- Toneel: 5de en 6de leerjaar
Maandag 4 november 2019
- Zwemmen: 4a, 2a en 2b
Kleuter en lager
Vrijdag 25 oktober 2019
- Halloweenwandeling
Herfstvakantie van 28 oktober tot 3 november 2018
- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien. Indien je
kind op een van deze dagen naar de opvang komt, moet je
je kind ten laatste maandag 21 oktober inschrijven bij de
opvangjuffen

