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Beste ouders, 
 
Onze tweede graad ging op boerderijklassen in de Bonte Beestenboel in Wortel. Met de nieuwe eige-

naars werd het een nog betere driedaagse dan we al gewend waren. 
Moe en vol verhalen kwamen onze jongens en meisjes terug. Misschien een leuk idee om met het 
gezin eens op bezoek te gaan op de kinderboerderij tijdens het weekend of de vakantie. Voor de ope-

ningsuren kijkt u best op hun facebookpagina, want ze zijn niet altijd vrij toegankelijk. 
 
We verplaatsten het GROOTOUDERFEEST  naar 17 en 18 februari.  

Voorzichtigheid blijft nog geboden daar covid nog circuleert onder de bevolking en in de scholen. 
Op dit moment hebben we geen besmettingen in onze school en duimen maar dat dat onveranderd 
blijft. 

 
Na de herfstvakantie zijn er terug strengere covid-maatregelen, zo ook in het onderwijs. 
- Kinderen van 5 en 6 moeten terug mondmaskers dragen (helaas!). Deze mogen wel af in de klas als     
   iedereen op voldoende afstand van elkaar zit. 

- Ventileren en handen wassen blijft onze aandacht vragen. 
- Leerlingen worden enkel nog getest als ze symptomen vertonen. 
- Bij 4 of meer besmettingen in een klas gedurende een week treedt een procedure tegen cluster 

   uitbraken in werking 
- Oudercontacten gaan bij voorkeur terug digitaal door. 
- Ouders en derden die de school binnenkomen dragen een mondmasker. 

- Voor schoolfeesten en andere festijnen is een covid-safe ticket vereist. 
 
Gewoon worden doen we dit niet, maar we zijn dankbaar voor alles dat nog wel kan. En dat is heel 

veel! 
Morgen gaan we fijn genieten van de herfstwandeling en de pracht van de herfstkleuren in het bos.  
 

Mevrouw Ann 

Dankbaarheid is niet alleen een gevoel,   
het is ook een levenshouding  

waar we bewust voor kunnen kiezen. 
Het vraagt van ons dat we elk moment, elke gelegenheid, 

alles wat we tegenkomen als geschenk aanvaarden  
en niet als vanzelfsprekend beschouwen;  

kleine en grote dingen,  
mooie momenten en moeilijke tijden. 

Dit is niet altijd gemakkelijk, maar je kunt het oefenen.  
Iedere keer dat we hierin slagen,  
vergroot dit onze levensvreugde. 

Kleine daden van dankbaarheid doen ons goed  
en betekenen veel voor de mensen om ons heen  

ze hebben een positieve invloed op onze omgeving. 
 

David Steindl-Rast (TED-talk) 



FAMILIENIEUWS 
      Rechtzetting!! 
 
Proficiat aan Matteo, broertje van Aiden Nabarro (L4A) dat geboren is op 
12/08/2021. 

JARIGEN VAN DE MAAND NOVEMBER: 
K2 : Moussa Zannouti 
K3 : Alicia Criar 
K4 : Mohsin El Beghdadi, Helena Van steenkiste 
K5 : Jaelyn & Dylailah Wegerif-Goetschalckx, Alixe Campo-Bouttens, Ewan Mondelaers van der Laag 
L1 : Eryk Olejniczak 
L2 : Alegria Mena 
L3 : Largo Blomme 
L4A : Emiel Goossens 
L4B : Gido De Loos 
L6 : Keyoni Huybrechts 

Op woensdagnamiddag 20/10 hebben onze leerlingen van 
het 5de en 6de deelgenomen aan het voetbaltornooi van 
Moev. Beide ploegjes hebben een mooie derde plaats be-
haald. 

Dikke proficiat! 

 

JOEPIE…… WIJ HEBBEN EEN BUITENKEUKEN 
GEKREGEN IN DE KLEUTERSCHOOL. 

FANTASTISCH !!! 

Goedemorgen, goedeavond, fijne dag en tot ziens 
 

Alsjeblieft en dankjewel, 
 

Slons en Netje weten het wel! 



L3 

Eén, twee, … duizend! We leren de cijfers tot 1000 ken-
nen en beginnen er al mee te rekenen. De maaltafels zijn 
bij de meeste kinderen al gekend. Knap hoor! 
Na onze  dolle tijd op de Bonte Beestenboel boerderij, 
leren we ook de dieren en planten uit het bos beter ken-
nen. De kastanjemannetjes helpen ons daarbij. 

K5 

 Netje en Slons zijn op bezoek geweest in 
ons klasje en we gaan ons uiterste best 
doen om elke morgen en avond een goeden-
dag te wensen. Ze waren wel heel grappig. 

 Vanaf nu krijgen we elke dinsdag onze sta-
giaire Juf Chelsea op bezoek. 

 Spatje en de ruimteraket zijn helaas terug 
vertrokken. We hebben wel veel geleerd 
over de ruimte, planeten, raketten, satellie-
ten, kraters, … Tot ziens Spatje, het was 
fijn samen met jou in ons klasje. 

K4 

 Heksen, spinnen,  griezelen… nee hoor in de 
vlinderklas zijn ze niet bang. We maakten zelfs 
toverdrankjes en heksensoep. Wie durft hier-
van proeven? 

K1 & K2 

 De vosjes– en konijnenklas leerden samen over thema 
“TOVEREN”. Er kwam een tovenares die graag een to-
verfeest wou, maar haar spreuk werkte niet. We hielpen 
haar om het feestje voor te bereiden. We maakten een 
toverstaf, toverhoed, versiering, lekkere pompoen-
spinnensoep, toverdrankjes,… We verrasten de tovenares 
ook met een prachtig versje en dansje.  

 Hokus Pokus Tierlantijn, het toverfeest was super fijn! 

L5 

 We leren over het ontstaan 
van de seizoenen. 

 Tijdens de rekenles leerden 
we tot 1 000 000. 

 In hoekenwerk herhaalden 
we de leerstof van Frans door 
allerlei spelletjes. 

 

K3 

 Tijdens de week van het bos gingen 
we op zoek naar kriebeldiertjes. We 
hebben er allerlei gevonden en hiel-
den zelfs een heuse slakkenrace. 
Ook vonden we een rups… was de-
ze gevaarlijk? We gingen samen 
even alles opzoeken op de compu-
ter. Deze was niet gevaarlijk en gaat 
een  nachtvlinder worden.Juf Sofie 
heeft een reuze spin gevangen in de 
refter en vrij gelaten. We moeten 
geen diertjes doden.  

 Als afsluiter van het thema gingen 
 we met zijn allen op de schommel. 

L1 
De voorbije maand was het 'Week van 
het bos' en dat lieten we in het tweede 
leerjaar niet aan ons voorbij gaan. We 
leerden heel wat bij in ons eigen school-
bos, maakten een heus boskunstwerk. 
Maar we verkenden ook het bos wat ver-
derop. Weliswaar in de regen. Maar re-
gen, daar kunnen wij wel tegen. In het 
eerste leerjaar leerden we ondertussen al 
17 letters! We zijn volop aan het splitsen 
en houden er nog steeds van om buiten te 
leren. Oh ja, aap was jarig. We bakten 
zelf bananenpannenkoeken. Want het 
recept kunnen we al zelf lezen. Fier!  

      L2 

We zijn begonnen met de maal– en deeltafel van 2 te leren, hier keken 
we al lang naar uit.                                                                                    
Net zoals de hoofdletters. We kennen de hoofdletter ‘J’ al en daarnaast 
leren we veel bij over de herfst. 

L4A & L4B 

 We kunnen al tot 10 000 tellen, ordenen, splitsen. De 
getallen kennen we nu op ons duimpje. 

 Ai ai, toch wat leerlingen hebben al eens één van onze 
206 botten gebroken. 

 We hebben de tijd van ons leven gehad op De Bonte 
Beestenboel! 

 In het recyclagepark hebben we een container van op 
een vrachtwagen zien ‘schuiven’. 

 L4B heeft een heel toffe herfstboom gemaakt en we 
gebruikten hier verschillende technieken voor! 

L6 

 We leren over historische figueren: 
Alexander De Grote, Mozart, Henri 
Dunant,… 

 Tijdens de Week van het bos moesten 
we kei leuke opdrachten doen in het 
bos samen met onze pete/mete kind-
jes. 

 We hebben deze periode al hard ge-
werkt en kijken uit naar onze         
welverdiende week vakantie. 

Voor onze kleuterschool zijn wij op 
zoek naar puzzels van : 

 
 30 tot 40 stuks 
 60 tot 80 stuks 

 



Maandag 1 november  

Dinsdag 2 november  

Woensdag 3 november  

Donderdag 4 november  

Vrijdag 5 november  

Zaterdag 6 november  

Zondag 7 november  

Maandag 8 november  

Dinsdag 9 november Bezichtigen individuele foto’s 8.00u - 18.00u 
Afhalen wafels  

Woensdag 10 november Start Fluoactie!! 
L5 + L6 zwemmen 
Afhalen wafels 

Donderdag 11 november Wapenstilstand  - iedereen thuis 

Vrijdag 12 november KS + LS Facultatieve verlofdag -  iedereen thuis 

Zaterdag 13 november  

Zondag 14 november  

Maandag 15 november  

Dinsdag 16 november L4A + L4B bezoek gemeentehuis (met fiets komen!) 
K3 + K4 + K5 theatervoorstelling 
20.00u ouderrraad 

Woensdag 17 november L5 + L6 zwemmen                                Uniformloze dag 

Donderdag 18 november  

Vrijdag 19 november  

Zaterdag 20 november  

Zondag 21 november  

Maandag 22 november Jaarthema: Netje & Slons op bezoek 

L6   Tentoonstelling Mater Dei Secundair (NM) 

Dinsdag 23 november  

Woensdag 24 november L5 + L6 zwemmen 

Donderdag 25 november K1 + K2 Toneel (namiddag) 

L6  MEGA-les 1 met MEGA-agent Michel 

Vrijdag 26 november KS + LS  Pedagogische studiedag — geen school 

Zaterdag 27 november  

Zondag 28 november  

Maandag 29 november Start Advent: 1ste kaars 

Dinsdag 30 november  L1 + L5 vaccinatie                                                              Jogging  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 


