
Wil je weten wat er deze week gebeurd is? 

Benieuwd naar de volgende activiteiten? 

Lees dan ... 
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Halloweentocht 

Vrijdagavond 25 oktober, was het griezelen in onze school. 

Kinderen werden met hun mama’s, papa’s, broers, zussen…na 

het zien van een filmpje, op pad gestuurd voor een 

plezante, maar toch wel akelige tocht. 

De kinderen moesten opdrachten vervullen om zo veel 

mogelijk maïs te verdienen die gestolen was door de lama’s. 

Zo moesten ze jongleren met balletjes, volleyballen,… een 

diabolo laten spinnen, steltlopen, een goocheltruc uithalen… 

Na de wandeling werd de maïs omgeruild voor popcorn en 

kon er nog wat gedronken en gegeten worden.  

Ervaringen van de kinderen: 

- De vuurspuwer was leuk. 

- Het acteren van de leerkrachten was grappig. 

- Het eten onderweg was superlekker. 

- De poppen in de bomen waren heel eng. 

Hebben jullie zelf nog leuke foto’s, dan mogen jullie ze  ons 

bezorgen (eventueel via een link naar de foto’s). Deze 

kunnen we dan op de website plaatsen, samen met de 

andere foto’s. 

 

Het 2e leerjaar brengt een bezoek aan de 

begraafplaats. 

De leerlingen van het 2e leerjaar gingen 

woensdagvoormiddag samen met de leerkrachten van 

levensbeschouwing  naar de begraafplaats van Houthalen. 

Ze kregen hier informatie over de grafstenen, het 

strooiveld en andere bijzonderheden.  De kinderen waren 



zeer geïnteresseerd en hadden veel vragen. Het was een 

leerrijke ervaring. 

 
 

Sponsorloop 

Zoals jullie ongetwijfeld al vernomen hebben, is er vrijdag 8 

november een sponsorloop voor de kinderen van het lager. 

Deze vindt plaats op de atletiekpiste van Houthalen van 11u 

tot 12u. De kinderen lopen en wandelen voor het goede doel. 

Wij hebben gekozen voor volgend goed doel: vzw Help 

Brandwonden Kids. Jullie zijn allen welkom om de kinderen 

aan te moedigen. Hopelijk tot dan! 

 

 

 

 

 

 



Info 

Kleuter 

Vrijdag 15 november 2019 

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

3-jarige kleuters   

Lager 

Woensdag 13 november 2019 

- 13.30u. Danshappening 1ste en 2de leerjaar 

Donderdag 21 november 2019 

- Bieb: 2, 3a en 3/4 

Donderdag 28 november 2019 

- Bieb: 4a, 5a, 5/6 en 6a 

Vrijdag 29 november 2019 

- Laatste dag toetsenperiode 

Maandag 2 en dinsdag 3 december 2019 

- Oudercontact lager 

Kleuter en lager 

Maandag 11 november 2019 

- Wapenstilstand (geen school en geen opvang) 

Donderdag 5 december 2019 

- Bezoek van de Sint 

Vrijdag 6 december 2019 

- Pedagogische studiedag (geen school voor de 

leerlingen). Er wordt opvang voorzien. Indien je 

kind  naar de opvang komt, moet je je kind ten 

laatste maandag 2 december inschrijven bij de 

opvangjuffen. 


