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Beste ouders, 
 

Code oranje in het onderwijs en wij zijn heel blij dat onze school mag open blijven.                             
Met de eerste resultaten van de toetsen merken we waar er bepaalde leerstof niet is vastgezet einde vorig 
schooljaar. We passen onze lessen aan en oefenen extra om dan met de nieuwe leerstof verder te gaan. 

In onze school verandert er niet veel met code oranje. De basisregels blijven we goed toepassen, enkel 
essentiële derden mogen de school binnen en we hebben een bos waarin we allerlei buitenlessen en bui-
tenactiviteiten kunnen organiseren. Het zwembad sluit echter wel zijn deuren. 

Daar verluchten ook boven op de lijst staat, vraag ik u om uw kind een extra warme trui mee te geven 
voor in de klas.  
De ouderraad stak de koppen bij elkaar om te bekijken welke acties ze kunnen ondernemen tijdens coro-

na. De wafelverkoop staat zeker op de planning en ook een anti-verveelpakket.  
 
Na de herfstvakantie start onze fluoactie. Alle kinderen dragen dan een fluovest. Dit maakt deel uit van 
ons uniform en is dus verplicht tot aan de krokusvakantie. Op vrijdag 13/11 mag iedereen in fluokledij  

naar school komen. 
 
Ons jaarthema TAAL FENOMENAAL leerde onze kinderen iets meer over spreuken. Volgende maand 

dagen er in de school rebussen op. Aan onze kinderen om uit te zoeken wat er staat. 
 
Ik wens jullie een fijne herfstvakantie toe met tijd voor elkaar en veel gezonde buitenlucht. 

 
Mevrouw Ann 



 JARIGEN IN DE MAAND NOVEMBER: 
K1 : Ewan Mondelaers van der Laag 
K4 : Jealynn en Dylailah Wegerif-Goetschalckx, Alixe Campo-Bouttens 
K5 : Eryk Olejniczak 
L1A: Alegria Mena Antonio 
L2 : Largo Blomme 
L3 : Pelin Khader, Emiel Goossens, Gido De Loos 
L5 : Keyoni Huybrechts 

Gelieve enkel batterijen mee te brengen en geen inktcartridges. 
Die moeten wij zelf ook naar het containerpark brengen. 

 
FAMILIENIEUWS 
 
*  Marcel (L5) heeft afscheid moeten nemen van zijn opa. Sterkte! 

   KLEDINGINZAMELING 

          tot 20 november 2020  
                     
   Wat mag je meebrengen: 
                  Goede kwaliteit tweedehandskleding, lakens, dekens, gordijnen,  
                  knuffelbeesten, schoenen per paar, riemen, ceinturen, handtassen. 

Wie kent juf Dominique niet?  
 
Al onze kleuters en leerlingen, van 2,5 tot 12 jaar, 
konden toen ze nog maar pas op school waren, 
gaan slapen in het slaapklasje. 
Juf Dominique was 8 jaar lang onze vaste slaapjuf. 
Op 26 oktober werd zij uitgenodigd in onze school 
om te genieten van een levende                           
TIK TAK-voorstelling waar alle kleuters een rol 
hadden.Wij nemen met heel veel dankbaarheid     
afscheid van haar en zetten haar in de bloemetjes. 
Het ga je goed, juf Dominique! 



K1 
We hebben geleerd en verteld over ka-
bouters. Er zaten heel wat kabouters ver-
stopt in de klas, die we moesten zoeken. 
Omdat de kabouters hun huisje verloren 
waren, hebben we voor hen een padden-
stoelenhuisje gemaakt. De kabouters wa-
ren zo blij dat we samen met hen een ka-
bouterfeest  hebben gehouden. We heb-
ben gedanst en gezongen voor de kabou-
ters en mochten zelfs eventjes hun kleren 
lenen. We maakten veel plezier in het 
bos. 

K2 

 Wij hebben geleerd over het thema: Roodkapje & de 
boze wolf en over de herfst. Het verhaal van Rood-
kapje hebben we nagespeeld in ons grote bos! Ook 
hebben wij lekkere koekjes gebakken voor grootmoe-
der hmmmm… 

 Samen met de giraffenklas hebben wij lekkere pom-
poensoep gemaakt, dit was super leuk!! 

K3-K4-K5 
De herfst is in het land. Wat is ons schoolbos mooi tijdens dit seizoen! We geno-
ten extra veel van de natuur tijdens thema ‘De Fabeltjeskrant’ en thema ‘De 
Gruffalo’. We deden mee aan de wedstrijd van de week van het bos. Wie weet 
winnen we iets… 
Leren over de Gruffalo vonden we allemaal erg spannend. Wat een eng beest! 
Gelukkig bestaat hij niet echt! :-) 
 
We maakten ook een prachtige herfstwandeling met onze drie klasjes. Gezellig! 

L4 

 We hebben heerlijke 
cupcakes gebakken. Ei-
wit tot ‘sneeuw’ kloppen 
is zonder mixer best 
moeilijk. 

 Tot 10 000 tellen, dat 
lukt ons goed! 

L1B 

 We maakten een vogelvoeder-
huisje. 

 We leren al tot 6 splitsen. Spe-
lenderwijs met blokken, auto’s, 
kindjes, … 

 Wist je dat we op woorden-
zoektocht gingen? 

L5 

 Franse woordjes herhalen we 
door spelletjes te spelen. 

 We leerden tijdens de wiskunde-
les al tot 1 000 000! 

 Ondertussen weten we hoe de 
Romeinen de eerste verharde we-
gen maakten. Wat een zwaar kar-
wei! 

L3 

 We leren over de lege doos of 
schatkist bij WO. We ontdek-
ten dat Mondriaan een schil-
derij heeft van 37000000 eu-
ro. Dat wilden we ook wel 
eens proberen. Wat een knap-
pe resultaten! 

 We zijn al begonnen om tot  
 1 000 te leren. 

L1A 

 Ondertussen kunnen we al 12 
letters lezen. 

 We hebben leren splitsen met 
een bord (waar we normaal uit 
eten). 

 We gingen op ‘koeien’jacht, 
maar de dieren hadden zich 
verstopt! 

L2 
Wat een goed gevulde maand was oktober alweer. We leerden onze eerste 
maaltafel X2 en de getallen tot 100. Tijdens de week van het bos gingen we op 
ontdekking in het Peerdbos: kriebeldiertjes, paddenstoelen, bomen, blaadjes 
en vruchten. We onderzochten, keken met het vergrootglas en de spiegeltjes. 
Kortom al doende leerden we heel wat bij. Gelukkig was er ook tijd om een 
leuk kamp te bouwen. In de klas timmerden we ons eigen spinnenweb en 
maakten we kennis met het ‘caviakipkrokanariefantje’. 
 
Tijdens de maand dinovember komen de dino’s tot leven in onze klas. Meer 
hieronder in de volgende nieuwsbrief. 

L6 

 We hebben toffe stripverhalen 
gemaakt met de chromebooks. 

 Het woord ‘democratie’ komt 
uit het Grieks en de eerste de-
mocratie ontstond bij de oude 
Grieken. 



Zondag 1 november  

Maandag 2 november  

Dinsdag 3 november  

Woensdag 4 november  

Donderdag 5 november  

Vrijdag 6 november  

Zaterdag 7 november  

Zondag 8 november  

Maandag 9 november  

Dinsdag 10 november  

Woensdag 11 november WAPENSTILSTAND 

Donderdag 12 november Start fluoactie 

Vrijdag 13 november Iedereen verkleed in fluo naar school! 

Zaterdag 14 november  

Zondag 15 november  

Maandag 16 november  

Dinsdag 17 november  

Woensdag 18 november KS + LS PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 

Donderdag 19 november  

Vrijdag 20 november Individuele foto’s 

Zaterdag 21 november  

Zondag 22 november  

Maandag 23 november  

Dinsdag 24 november Jogging  

Woensdag 25 november L5 + L6 zwemmen 

Donderdag 26 november  

Vrijdag 27 november  

Zaterdag 28 november  

Zondag 29 november  

Maandag 30 november  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 


