Wil je weten wat er deze week gebeurd is?
Benieuwd naar de volgende activiteiten?
Lees dan ...
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Beste ouder(s)
De laatste dag voor de herfstvakantie, niet te geloven dat wij al
zo ver zijn. Ik hoop van harte dat de kinderen kunnen genieten
van een weekje stoom aflaten. Na de vakantie gaan wij stilletjes
richting het eerste rapportje.
Vorige vrijdag was het de dag van de jeugdbeweging en heel wat
leerlingen waren erg trots op hun uniform! Ook juf Sofie had
haar Chiro-trui aan, en juf Elke showde haar Scouts-hemd.
En ik ben te weten gekomen dat Lukas (een van de nieuwe
topsporters) zowaar bij een van mijn zonen in de Chiro-groep
zat! De wereld is toch maar klein
Dinsdagmiddag kwam het zonnetje gelukkig nog net op tijd even
piepen. Met onze eclipsbrilletjes van een paar jaar geleden
hebben wij vanop de speelplaats gekeken naar de zon en de maan
die vertoppertje speelden. De “hap uit de zon” was heel goed te
zien. Een momentje dat de kinderen nooit zullen vergeten!
Deze week werd er weer heel wat gekookt en gebakken op
school. De soep van onze kleuters (champignonsoep en een
groentensoepje) was heerlijk!
De kleuters van juf Karen kregen een grote pompoen cadeau en
gingen op zoek naar een kleuter die net even zwaar is als die
oranje kanjer. Dus iedereen op de weegschaal en maar
vergelijken. Niemand gevonden, de kleuters van K5a zijn allemaal
zwaarder dan de pompoen. Dus zochten ze verder. En wie zoekt,
die vindt! Fetije van de klas van juf Nathalie is net even zwaar
als de pompoen. Nu is het wachten op de heerlijke soep die je
daarmee kan koken. Maar wat hebben onze kleuters weer veel
geleerd op een leuke manier!

Nog een paar leuke activiteiten van de voorbije week.
Herfstwandeling voor 2a en 2b. De leerlingen van het tweede
gingen met de lijnbus richting Kelchterhoef. Juf Mie en juf
Davina gingen mee als extra begeleiders. ’s Middags werd er fijn
buiten gegeten, in de natuur. Tegen de speeltijd waren ze weer
netjes terug op school. Een topactiviteit zonder extra kosten,
sjiek hé! Een link naar de knappe foto's.
Theater voor 5+6. Op dinsdagnamiddag gingen de leerlingen van
de derde graad met de bus op stap. Richting Casino verdwenen
ze voor de voorstelling Time goes bye bye. De actrice van dienst
was “Kaatje van Ketnet”, zij probeerde de kinderen duidelijk te
maken dat tijd relatief is. Met een vingerknip ging ze tien jaar
verder of terug in de tijd. Een boeiende voorstelling maar niet
zo gemakkelijk, op het einde vergaten onze leerlingen zowaar te
klappen, ze dachten dat er nog wat ging komen
Experimenteren met slijm. De jongste kleuters mochten knoeien
en experimenteren met slijm. Dat was superplezant, het leken
welke heksensnottebellen!
De chromebooks zijn in gebruik in het derde-vierde: Juf Renild
ging met een groepje aan slag om de chromebooks uit te testen.
Het werd onmiddellijk een pittige opdracht waarbij de kinderen
een Disney-flilmpje van heel lang geleden mochten onderzoeken.
Je kan zo zien dat ze enorm geboeid waren.
Morgen gaan wij de vakantie nog op een leuke manier inzetten.
De kinderen mogen hun griezeligste kleren aandoen om naar
school te komen . En het laatste halve uurtje voor de vakantie
gaan wij eens lekker uit de bol op onze mini-Halloween-party!

Griezelige groeten,
meester Johan
Info
Vrijdag 28 oktober
Vandaag mogen de leerlingen verkleed naar school komen.
Zaterdag 29 oktober
De leerkrachten gaan vanavond samen naar het theater,
bedankt oudervereniging voor deze leuke attentie!

Herfstvakantie tot en met 6 november

Maandag 7 november
Instapdag voor vijf nieuwe kleutertjes. Welkom Abdullah, Nehir,
Valentina, Claudia en Ravza!
Woensdag 8 november
10.00u
Kleuterproject (alles over wonen)
Donderdag 10 november
Bibliotheek voor de klassen 2a, 3a en 5a
huiswerkklas voor de leerlingen van het eerste leerjaar
Vrijdag 11 november
Vrije dag omwille van “wapenstilstand”, dit is een officiële
feestdag.

