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Beste ouders, 
 
September met veel zon en warme dagen zorgde voor een aangename sfeer op school en een goede temperatuur 
in de klassen. Daar corona nog steeds de hoofdrol speelt in het samenleven, ook op school, moeten we onze loka-
len zoveel mogelijk verluchten. Met de ramen open betekent dit in de herfst en winter verse maar ook koudere 
lucht. Onze leerkrachten plannen bewegingstussendoortjes maar geef uw kind ook een extra warme trui mee, die 
eventueel op school blijft. 
 
Even uw aandacht voor een wijziging in de kalender met verlofdagen. De pedagogische studiedag van 23 april 
2021 is geannuleerd. Die vrijdag is het gewoon school. 
Er komen in de plaats 2 andere studiedagen bij, nl op woensdag 13 januari 2021 en woensdag 28 april 2020. Deze 
dagen komen enkel de leerkrachten naar school en blijven alle kinderen thuis.  
Er zijn dit schooljaar 2 studiedagen meer toegestaan omwille van de invoering van het nieuwe leerplan ZILL. We 
willen erop inzetten dat ons we de krachtlijnen van het nieuwe leerplan eigen maken. Zo  kunnen we de doelen 
die we moeten bereiken bij onze leerlingen op het einde van de lagere school bereiken en onze leerlingen een 
goede voorbereiding geven voor het middelbaar. 
 
Met onze prioriteiten dit schooljaar verdiepen we ons in het onderwijs van de 21e eeuw. We onderzoeken welke 
vaardigheden onze leerlinge nodig hebben voor de beroepen van de toekomst. 
Ons jaarthema ‘Taal fenomenaal’ sluit aan bij de tweede prioriteit taal. Het taalaanbod, mondeling en schriftelijk 
van in de eerste kleuterklas via activiteiten en boekenhoeken, het lezen en begrijpend lezen worden onder de loep 
genomen en versterkt.  
TAAL FENOMENAAL krijgt elke maand een ander jasje voor onze kinderen. Vertelden uw zoon of dochter al 
dat er op de speelplaats van de lagere school spreekwoorden hangen? Kende u de onderstaande al? 
 
Mevrouw Ann 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

              Balen als een stekker             De hond in de pot vinden            De bokkenpruik op hebben 



 JARIGEN IN DE MAAND OKTOBER: 
K3 : Lyam Coopman, Zahra Rahimi, Jeremiah Van Vlierberghe Franck 
K5 : Jaden Mandé 
L1A : Liv Schoonheydt-Hermans 
L1B : Nio Blomme 
L2 : Matthias Vercauteren, Luka Janssens 
L3 : Lucas Smeulders 
L5 : Lukas Belmans 
L6 : Emma Carsau, Basil Proios 

 KLEDINGINZAMELING 

    tot 10 NOVEMBER 2020  
                      

Wat mag je meebrengen 
    Goede kwaliteit tweedehandskleding, lakens, dekens, gordijnen,  
    knuffelbeesten, schoenen per paar, riemen, ceinturen, handtassen. 

  RESERVEKLEDIJ 
 

WIJ ZIJN NOG OP ZOEK NAAR  
RESERVEKLEDIJ  

VOOR ONZE KLEUTERS 
 

LEEFTIJD 4-5-6 JAAR  
MATEN 116-120-128 

 
T-shirts, hemdjes, truien, broeken,  

jassen, onderbroekjes 

                                    GEZOCHT 
 

Heeft u in de garage of in het tuinhuis nog een grote loopfiets of een tweewieler zonder zijwieltjes 
staan en zijn uw kinderen te groot geworden?  
Onze kleuterjuffen zoeken er nog enkele. Zo hebben we een uitgebreid gamma in onze kleuter-
fietsenloods om op mooie dagen op onze speelplaats te fietsen en verkeerslesjes te geven. 

FAMILIENIEUWS 
 
Senne uit K5 heeft tijdens de vakantie een klein zusje gekregen. Hij is er super trots op! 

SPREEKWOORDEN 
 
Balen als een stekker: je hebt ergens genoeg van, je baalt ergens van 
De hond in de pot vinden: ergens aankomen waar het eten net op is, zo laat thuis komen dat iedereen al klaar is met 
eten 
De bokkenpruik op hebben: je bent slecht gehumeurd, je bent boos 



K1 
Wij hebben ons tijdens deze eerste 
maand van het nieuwe schooljaar 
helemaal kunnen uitleven met su-
per veel dozen. 
We maakten hele hoge torens met 
de dozen, mochten er mee 
‘ravotten’ en maakten er coole 
auto’s mee en gingen ermee op pad 
in school. 

K2 
Hallo, ken jij het kleurenmonster al? De 
kinderen van de Olifantenklas wel! 
Hij voelt zich raar, want al zijn kleuren 
zijn door elkaar. Hij zet de kleuren op 
een rij en dan voelt hij zich heel blij. 
Soms voelt hij zich verdrietig, bang of 
boos. 
Als hij verliefd is, wordt hij roze! 
Als hij rustig is, wordt hij groen! 
Hij krijgt van ons een … zoen! 
(thema emoties en kleuren) 

K3 
Joepie, wat was ons eerste thema al een 
succes! We leerden rond het prentenboek 
‘Blij’. Dat paste al meteen in het jaarthe-
ma TAAL FENOMENAAL. Tijdens dit 
thema hadden we het over honden, kat-
ten, wol, rijmen, muziekinstrumenten, 
kleuren (blauw & rood) en elkaar troos-
ten. 
Er kwam zelfs een echte hond op bezoek, 
super leuk!! 

K4 
Naast 15 kapoenen hebben we 
ook 2 klaspoppen, Rikki en een 
vlinder. De kleuters hebben 
samen naar een naam gezocht 
voor onze vlinder. Heel wat gek-
ke namen kwamen aan bod, 
maar samen hebben ze gekozen 
voor ‘FLADDERTJE’. 

L4 

 Wij hebben een fietstocht 
door alle wijken van Bras-
schaat gemaakt. Onze ge-
meente is terecht ‘de ge-
meente der parken’.  

 Over enkele ontdekkingsrei-
zigers hebben we informatie 
gezocht en verwerkt tot een 
poster. 

L1B 

 We hebben een nieuwe vriend in de klas, Joske 
de paardenmug bezoekt ons elke dag. We leer-
den al over zijn lange poten en vleugels.  

 Just-Dance liedjes dansen we tijdens het letters 
flitsen of was het andersom? 

 Samen maakten we een letterhinkelpad op de 
speelplaats. 

L5 

 Bonjour! Wij hebben 
onze eerste Franse zin-
nen geleerd! We kunnen 
onszelf voorstellen, ver-
tellen waar we wonen en 
tellen tot 20. 

 Onze klas telt 19 gekke 
vogels die je kan bewon-
deren aan het raam. 

L3 

 We hebben dierenhappertjes gemaakt. 
Nadien speelden we er poppenkast 
mee. Super enthousiast waren we. 

 We hebben veel geleerd over de school 
van vroeger. Ze moesten met een lange 
tong op hun rug over de speelplaats 
lopen als ze teveel gepraat hadden. 
Hebben wij geluk dat dit nu niet meer 
is! 

L1A 

 We genieten van tussendoortjes 
tijdens het harde werken. Het 
tikkerspelletje met de letters 
spelen we buiten en vinden we 
heel leuk. 

 We kunnen al heel zelfstandig 
werken en spelen tijdens het 
doebord. Keitof hoor! 

L2 

 Als afsluit van ons taalthema ‘Er was eens’ hielden we 
een heus ridder– en prinsessenfeest in onze klas. We 
bouwden een heus fort met kapla en clics, dansten op 
het lied ‘Ridder Martijn en ridder Koen’ en veel meer.  

 Buiten, in de natuur leren vinden we het leukst! 
 We maakten stokpoppen in ons bos, ontdekten dat 
 onze  schaduw doorheen de dag verandert en  
 schreven de speelplaats al bijna vol met hoofdletters. 

K5 
Ook ons thema van Spatje en kleuren was 
een ge-
slaagd 
succes. We leerden over een         
                                
 
 
En ook de kleuren kwamen aan bod. 
Daarna hebben we onze klas omgetoverd 
in een heus heelal. Samen met Spatje 

L6 

 We zijn helemaal met de fiets naar 
Antwerpen gereden om het Red Star 
Linemuseum te bezoeken. 

 We zijn super blij met onze petekind-
jes. 

 We kunnen heel goed samen werken 
in de klas. 



Donderdag 1 oktober  

Vrijdag 2 oktober FACULTATIEVE VERLOFDAG 

Zaterdag 3 oktober 1ste COMMUNIE 

Zondag 4 oktober werelddierendag 

Maandag 5 oktober Dag van de leerkracht 

Dinsdag 6 oktober  

Woensdag 7 oktober L5+L6 zwemmen 

Donderdag 8 oktober  

Vrijdag 9 oktober evacuatieoefening 

Zaterdag 10 oktober Vormsel 

Zondag 11 oktober  

Maandag 12 oktober Week van het bos 

Dinsdag 13 oktober L2 uitstap peerdsbos 

Woensdag 14 oktober L5+L6 zwemmen 

Donderdag 15 oktober  

Vrijdag 16 oktober  

Zaterdag 17 oktober  

Zondag 18 oktober  

Maandag 19 oktober  

Dinsdag 20 oktober schoolraad 

Woensdag 21 oktober L5+L6 zwemmen                                            5-jarigen + LS BIB 

Uniformloze dag 
Donderdag 22 oktober  

Vrijdag 23 oktober  

Zaterdag 24 oktober  

Zondag 25 oktober  

Maandag 26 oktober  

Dinsdag 27 oktober L5+L6  Sam de Robot                                    Jogging            

Woensdag 28 oktober L5+L6 zwemmen                                            Kijkdag KS op afspraak 

Donderdag 29 oktober KS + LS Rapport en oudercontact  

Vrijdag 30 oktober Herfstwandeling 

Zaterdag 31 oktober  START HERFSTVAKANTIE 

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 


