18/10/2019
1. Foto’s website.

Op de website staan regelmatig foto’s. Als je deze wil opslagen of afdrukken doe je dit best direct want
einde van het schooljaar gaan de foto’s van de website!
2. Niet vergeten?
- Woensdag, 23 oktober : fruitdag!
- Donderdag, 24 oktober : ‘Oog voor lekkers’.
- Laatste keer zwemmen voor de leerlingen van het 2de leerjaar op maandag, 21 oktober. Vergeet jullie
zwemgerief niet. De bus vertrekt stipt om 13.00 uur naar Hoogstraten.
3. Nieuws van de leerkrachten.
- De kleuters van juf Rein en juf Lief (wijkschool) werken de volgende 3 weken rond het thema ‘Het bos in de
herfst’. Zij mogen op maandag allerlei herfstvruchten (noten, eikels, kastanjes, denappels...) en gedroogde
herfstbladeren meebrengen. Wie thuis nog gezelschapsspelletjes heeft rond dit thema mag dit ook
meebrengen.( alles tekenen a.u.b.)
Op woensdag, 23 oktober komt de schoolfotograaf naar de wijkschool. Voor een familiefoto zijn de
broertjes en/of zusjes om 8u.30 ook welkom!
- De kleuters van juf Hilde (instapklas) werken volgende week verder rond de ‘Dierentuin’ en de kleuters
moeten niets meebrengen.
- De kleuters van juf Annabelle en juf Maartje (1KA) werken volgende week rond ‘Herst’ en zij hoeven niets
mee te brengen.
- Ook juf Famke (1-2KB) en haar kleuters werken volgende week rond ‘Herst’. Ook zij hoeven niets mee te
brengen.
- De kleuters van juf Diane (2KA) zetten de grootouders volgende week in de ‘Bloemetjes’. Ze hoeven niets
mee te brengen.
- De kleuters van juf Katia (3KA) werken volgende week verder rond het thema ‘Herfst in het bos’.
Zij hoeven niets mee te brengen.
- De kleuters van juf Christel (3KB) werken volgende week verder rond ‘Het bos’. Zij mogen een grote
plastieken zak meebrengen om hun knutselwerkjes in te steken.
4. Jaarlijkse vlaaienslag van de ouderraad.
Het wordt weer smullen geblazen want de jaarlijkse vlaaien en wafels komen er weer aan. We hebben dit jaar
gekozen voor de smakelijke Limburgse vlaaien, bewaarwafels en schilfertruffels. De opbrengst van de
verkoop wordt gebruikt voor de aankoop van nieuw educatief en speelmateriaal voor de school. Vorig
schooljaar hebben we het voetbalveld van de lagere school en een (namaak)tankstation voor de
kleuterspeelplaats gesponsord. Jullie krijgen bij deze nieuwsbrief een bundeltje met de nodige informatie.
Gelieve deze goed te lezen, de instructies te volgen en alles terug aan de juf/meester te bezorgen in een
gesloten enveloppe, ten laatste op vrijdag 8 november 2019. Alvast bedankt voor jullie inzet! Weet dat dit
geen verplichting met zich meebrengt.
5. Schoolvoorstelling 3-jarige kleuters.
Op maandag, 21 oktober gaan de kleuters van juf Maartje (1KA) en de 3-jarige kleuters van juf Famke
(1-2KB) en juf Rein (wijkschool) naar de schoolvoorstelling ‘Hamertje tik’. Dit gaat door in het Cultureel
Centrum in St-Lenaarts. De 3-jarige kleuters van juf Rein (wijkschool) worden ’s morgens in het dorp
afgezet en na de voorstelling worden zij terug naar de wijkschool gebracht.
Een prettig weekend! Het schoolteam.

