
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Sponsorloop vzw “Help Brandwonden Kids”  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van 18 – 24 december organiseert Studio Brussel ‘De 

Warmste Week’. 

Dit jaar willen we als school graag ons steentje 

bijdragen.  

 

We organiseren daarom een sponsorloop op vrijdag 8 

november 2019. 

De leerlingen van het lager kunnen wandelen, joggen of 

lopen voor een goed doel. 

 

Wij kozen voor de vzw “Help Brandwonden Kids”. Dit 

is een organisatie die kinderen met brandwonden 

financieel wil steunen. Ze werken nauw samen met 



andere brandwondencentra (UZ Leuven Gasthuisberg, 

Stuivenberg Antwerpen, 

UZ Gent en Neder-Over-Heembeek) 

 

Wat doen ze concreet? 

Een aantal voorbeelden: Ze helpen met het betalen van 

de kosten voor  

psychologische tussenkomst, aanvullende medicatie,  

kosten voor littekenverzorging,  

speelgoed voor de ziekenhuizen, …   

 

De kinderen van de lagere school hebben maandag een 

sponsorbrief meegekregen. Op vrijdag 8 november om 

11u. gaan ze 1 uur lopen of wandelen voor “Help 

Brandwonden Kids”  

Wat moet je doen? 

Vul je naam in en geef één vast bedrag naar keuze. Laat 

je kind het goede doel eens uitleggen aan familieleden 

en vrienden. Misschien willen ze ook een bedragje 

besteden aan dit doel. Hopelijk lopen of wandelen we 

een leuk bedrag bij elkaar! 

Ten laatste vrijdag 8 november geven de kinderen het 

sponsorgeld af aan hun leerkracht. 

 

Jullie zijn allen uitgenodigd om voor onze 

sportievelingen te komen supporteren.  

 



Fruit op school 

Vanaf deze week krijgen op woensdag ook alle kleuters 

gratis een stuk fruit of groente aangeboden. Deze 

week smulden ze van een lekkere en gezonde peer.  

 

En toen zei de draak… 

Op vrijdag, 18 oktober gingen de kinderen van het 

tweede leerjaar met hun boeken van de bib onder de 

arm, naar de bibliotheek. Boeken uitlenen was eigenlijk 

een prettige bijkomstigheid. We gingen luisteren naar 

Sabine de Vos. Mama’s en papa’s zullen haar vast nog 

kennen als presentatrice op TV (de Droomfabriek). 

Tegenwoordig is ze met heel andere dingen bezig. En 

kinderboeken schrijven is één van die dingen. 

Ze las voor uit haar nieuwste boek. Onze kinderen 

hebben met open mond geluisterd en konden de 

prachtige illustraties bekijken die op de muur werden 

geprojecteerd. Wat waren ze flink!  

Sabine fluisterde : ‘Misschien wordt iemand van jullie 

later wel een bekende schrijver of tekenaar.’ 

Voor we de regen trotseerden om terug naar school te 

gaan, gingen we nog even samen op de foto. Zie je de 

Vos? En zie je de beer? 

 



 
 

Halloween. Komt dat zien! 

Heb jij je al ingeschreven voor onze Halloweentocht op 

vrijdag 25 oktober?  

Vertrek tussen 18.30u. en 20.30u. 

Het belooft vrijdag een mooie avond te worden. De 

weergoden zijn ons gunstig gezind.  

Ben je nog niet ingeschreven? Geen probleem! Je kan 



nog altijd een ticket aan de kassa bekomen. 

Voor de veiligheid op straat draag je misschien best 

een fluohesje. 

 

Herfstwandeling maandag 21 oktober 

Vandaag was de herfst net 1 maandje bezig, hoog tijd 

dus voor onze herfstwandeling. Dit keer gingen wij met 

twee klassen op pad, klas 3a en klas 3/4.  Wij kozen 

voor de bus als vervoersmiddel en dat viel reuze mee. 

Een halte voor de deur, bijna geen andere 

busgebruikers, een korte rit … 

De herfstwandeling zelf begon al snel met een paar 

prachtige paddestoelen (een studio-honderd-



paddestoel, Plop was 

net even de deur uit) 

en een kwartiertje 

later vier vluchtende 

reeën, knap om te 

zien! 

Onderweg werd er 

ook tijd gemaakt voor 

een spelletje partner-

verstoppertje, een heuse 

strandpicknick aan “de zee van 

Houthalen”, een 

natuurspeeltuintje en natuurlijk 

het onvermijdelijke kastanjes 

rapen op de alom bekende 

kastanjedreef. De foto’s geven 

duidelijk aan dat het een heel 

leuke dag was. Op de website 

vind je nog veel meer foto’s! 
 

 

Info 

Kleuter 

Maandag 4 november 2019 

- Instapdag nieuwe instappers  

 



Vrijdag 15 november 2019 

- Instapje + om 8.40u. voor de ouders van de 2,5- 

en 3-jarige kleuters   

Lager 

Maandag 4 november 2019 

- Zwemmen: 4a, 2a en 2b (laatste zwembeurt) 

- Bezoek aan de bieb: 3b 

- Toneel: 1ste leerjaar 

Dinsdag 5 november 2019 

- Bezoek aan de bieb: 3a 

Woensdag 13 november 2019 

- 13.30u. Danshappening 1ste en 2de leerjaar 

Donderdag 21 november 2019 

- Bieb: 2, 3a en 3/4 

Vrijdag 29 november 2019 

- Laatste dag toetsenperiode 

Maandag 2 en dinsdag 3 december 2019 

- Oudercontact lager 

Kleuter en lager 

Vrijdag 25 oktober 2019 

- Halloweenwandeling 

Herfstvakantie van 28 oktober tot 3 november 2018 

- Er wordt tijdens deze week opvang voorzien voor 

kinderen die ingeschreven zijn. 

Maandag 11 november 2019 

- Wapenstilstand (geen school en geen opvang) 


