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

Editie 7: 21 oktober 2021

Beste ouder(s)
Deze week komt het krantje van aan de keukentafel bij ons
thuis! Ik heb een beetje pech gehad en heb ergens een Coronabesmetting opgelopen. Een weekje quarantaine en uitzieken dus.
Maar tussen de hoofdpijn en de hoestbuien door, lukt het toch
nog wel om wat voor school te werken. En de krant, dat is dan zo
een taakje dat ik tussendoor doe.
De herfst is in het land! Vorige week gingen er heel wat klassen
op herfstwandeling. De kinderen van de lagere school (het
tweede, het derde en het vierde) gingen met de lijnbus richting
Kelchterhoef , de jongste kleuters (k2/3 en k4) reden ook die
kant uit.
Bij de kleuters werken ze een heel thema uit rond de herfst, dit
schreef juf Katie:
In de kleuterklassen is het al volop herfst. De jongste kleuters
ervaarden deze week het herfstweer. Zo zijn ze naar buiten
gegaan en hebben ze gevoeld of de wind aanwezig was. In de
bomen hingen vlaggetjes, ballonnen en linten en zo zagen ze zo in
welke richting het aan het waaien was. Ook brachten de kleuters
windmolens mee naar de klas. In de klas hebben we wind gemaakt
d.m.v. haardrogers en ventilators. Ze zagen pluimpjes vliegen
door de klas.
Na volgende week is het al
herfstvakantie, wat vliegt
de tijd toch snel als je je
amuseert! Ik hoop dat wij
de vakantie vlotjes gaan
halen zonder nog
aanpassingen te moeten

doen aan ons onderwijsaanbod. Sommige scholen uit de buurt
moeten al klassen sluiten omdat er te veel besmettingen zijn of
omdat er te weinig leerkrachten zijn. Gelukkig valt dat bij ons
nog heel goed mee!
De oproep van vorige week in de krant (om op tijd te komen)
heeft al wat opgebracht. Het is al beter, maar het kan
zeker nog beter. Probeer hier goed op te letten, zeker voor
de jongere kinderen is het heel belangrijk om die eerste
momentjes in de klas mee te beleven. Het is niet leuk om als
kleuter een klas binnen te druppelen die al gestart is.
Vriendelijke groeten,
meester Luc & Johan

Info
Maandag 25 oktober ’21
- 4de zwembeurt voor de klassen 6,3 en 2a
Dinsdag 26 oktober ‘21
- Afsluiter beweegknap: Kleed je kind sportief (jogging,
sportschoenen),
We doen een sportieve omloop naar en door het sportbos.
Woensdag 27 oktober ‘21
- Kleuterproject 5-jarige kleuters
Donderdag 27 oktober ‘21
- Huiswerkklasje 1ste leerjaar
- Bieb voor de klassen 2b, 5 en 6
Vrijdag 28 oktober ‘21
- Vandaag mag je je griezeligste Halloweenpakje aandoen om
naar school te komen! Let’s griezel!

Herfstvakantie
van maandag 1
november tot en
met zondag 7
november 2021

