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Beste ouders, 
 
We vliegen op koers. De eerste mijlen zijn afgelegd en onze kleuters en leerlingen spelen en leren op 
volle snelheid. 
Arthur kwam langs in de klassen voordat hij op wereldreis vertrok. Hij stuurde al een eerste post-
kaart. Verder in deze nieuwsbrief, zien jullie in welk land hij momenteel verblijft. 
 
September bleef nog een hele tijd heerlijk zonnig. De regen echter brengt het ‘normale’ Belgische 
weer terug in het land. Met de koude dagen en de hoge energierekeningen in het vooruitzicht, wil ik 
u vragen om uw zoon/dochter toch zeker een warme trui te laten dragen. We verwarmen onze loka-
len voldoende maar testen ook het graadje lager uit. 
Hou bij de aankoop van winterkleding rekening met voldoende warme kleding in de uniformkleuren. 
Wie het even wat minder breed heeft, kan langskomen bij de directie of het secretariaat. We hebben 
tweedehandskleren die we zeer goedkoop aanbieden. 
 
Op 14 oktober komt de schoolfotograaf. Zoals de vorige jaren wordt de mogelijkheid geboden om 
gezinsfoto’s of een foto van alle kinderen met een nog niet schoolgaand broertje of zusje te laten ne-
men. Daarvoor kan u tussen 8u en 9u langskomen. 
Jullie kunnen de foto’s komen inkijken en aankopen tijdens het oudercontact op 27 oktober. 
 
Mevrouw Ann 

Rond deze periode vallen de stralen van de zon 
loodrecht op de evenaar. 
Aan de Noordpool begint een lange nacht. Bij 
ons begint de herfst. 
 
Je ziet het in de tuin in de bomen en de bossen. 
Je voelt het in de lucht en in je eigen lijf. De zo-
mer is onherroepelijk voorbij ! 
 
Maar de herfst is mooi en kan zo warm van kleu-
ren zijn! De laatste vreugden van het leven zijn 
stiller maar ook voller en dieper!  
Laat de herfst maar over je komen! 



FAMILIENIEUWS 
 30 augustus zijn Liam (K4) en Jaden (L1A) grote broer geworden 

van Lewis. 
 
 Maurice (K4) is op 30 juli grote broer geworden van Sézanne. 

 

JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER: 
K2 : Luïs Bayens-Vandeput 
K3 : Amy Bogers, Luca Le Blon 
K4 : Kai Rens, Maurice Van Hemeldonck 
L1A : Jeremiah Van Vlierbeghe Franck, Jaden Mandé 
L2 : Lyam Coopman, Liv Schoonheydt-Hermans 
L3 : Nio Blomme 
L4 : Juka Janssens, Gabriel Rau, Matthias Vercauteren 
L5 : Lucas Smeulders 
L6 : Stan Sterkens 



L3 

We hebben een hele toffe versie van monopoly gespeeld: 
Teamopoly. Samen een hechte groep vormen en elkaar nog 
beter leren kennen. 
We zijn gestart met + en - tot 1000. Spannend! 

K4 
Geen vlinderklas meer, geen ui-
lenklas maar ... Ja het is de egel-
klas geworden van juf Anke en 
juf Els. 
We zitten met 18 lieve kapoenen 
waarvan 1 nieuw vriendje in onze 
school. Welkom Maurice! 
We gaan er samen een TOP-jaar 
van maken! 

K1 
De kinderen van de vosjesklas zijn goed gestart dit schoojaar. 
Wij zijn met 11 kindjes: 6 jongens en 5 meisjes. Wist je dat? 
Ondertussen hebben wij over het kleurmonster geleerd en leer-
den wij een heel leuk versje! 

Hocus Pocus! Ik ben blij, Hocus Pocus! Snap je mij? 
Soms wat verdrietig, boos of bang,  

meestal duurt dat niet zo lang. 

L5 
We hebben kennisgemaakt met onze kangoeroe leesvriendjes uit 
het tweede leerjaar! We lezen elke week een half uurtje samen. 
Leuk! 
Bonjour! We kunnen onszelf al voorstellen in het Frans en tellen 
met gemak tot 20 

K2 
Joepie! Wat is het fijn in de konijntjesklas met onze 
11 kapoentjes. Er kwam zelfs een echt konijn op 
bezoek in de klas. Daarna hebben we geleerd over 
het kleurenmonster en mochten we elke dag in een 
andere kleur naar school komen. Geel (blij), roze 
(verliefd), rood (boos), zwart (bang), groen (kalm), 
blauw (verdriet). Benieuwd naar wat we nog alle-
maal gaan leren. 

K3 
Wat hadden we een 
leuke start in de plezante oli-
fantenklas. We leren elkaar en 
ons klasje al spelend kennen. 
We starten met een heus res-
taurant in de klas. We leren 
bestellen, reserveren, ... Echt 
teamwork! Als echte chef-
koks bakken we onze eigen 
pizza. 

L4 
De herhaling zit erop. Nu begint het echte werk! 
We hebben gefietst langs enkele diensten van Brasschaat. 
Spijtig dat het zo regende. 

   L2 

Onze klasapen waren verdwenen. Na een 
zoektocht door heel de school, hebben we 

ze gevonden. Gelukkig! 

We bouwden in groepjes onze droomklas. 
Dit was mega-leuk 

L6 
In L6 kennen ze alle landen van de EU, hun             
hoofdsteden en hun ligging 

 De leerlingen van L6 zijn heel enthousiast en kun-
nen goed samenwerken 

Binnenkort komen we alles te weten over Alexan-
der De Grote en Julius Caesar 

L1B 
De klas heeft voor de aapjes niet 
veel geheimen meer. 
- zo leerden we al verschillende 
letters en cijfers 
- we bouwden onze klas in het 
klein na 
- alle aapjes hebben ook een  
peter/meter van het 6de leerjaar 
gekregen. 

L1A 
Wat hebben onze Hupjes een goede start gemaakt. 
Ondertussen kennen we al 5 clusterwoorden en wel 10 
letters, daarmee kunnen we al heel wat woorden ma-
ken en lezen. Natuurlijk oefenen we graag al spelend 

onze lesjes in. Woorden zoeken met de Beebot, een 

rekentikspelletje in het bos, schrijven in scheer-
schuim. Zonder dat we het doorhebben leren we on-
dertussen heel veel. En de juf, die is echt heel fier op 
elk van hen.  



Zaterdag 1 oktober  

Zondag 2 oktober  

Maandag 3 oktober L6 NM leren fermenteren workshop 

Dinsdag 4 oktober Wereld dierendag 

Woensdag 5 oktober L5+L6 zwemmen 

Dag van de leerkracht  

Donderdag 6 oktober L6 VM STEMmobiel workshop  

Vrijdag 7 oktober Facultatieve verlofdag - ALLE KINDEREN VRIJ 

Zaterdag 8 oktober  

Zondag 9 oktober  

Maandag 10 oktober Week van het bos 

Dinsdag 11 oktober L1+L6 peter-en meter herfstactiviteit 

Woensdag 12 oktober Pedagogische studiedag -  ALLE KINDEREN VRIJ 

Donderdag 13 oktober L6 leerlingencontacten 

Vrijdag 14 oktober Klasfoto + individuele foto 

Zaterdag 15 oktober  

Zondag 16 oktober  

Maandag 17 oktober  

Dinsdag 18 oktober L6 leerlingencontacten 

Woensdag 19 oktober Uniformloze dag                               Kijkdag KS: 10.30—11.30 

Donderdag 20 oktober  

Vrijdag 21 oktober  

Zaterdag 22 oktober  

Zondag 23 oktober  

Maandag 24 oktober  

Dinsdag 25 oktober Jogging 

Woensdag 26 oktober Rapporten en oudercontacten                                      Bib 

L5+L6 zwemmen 

Donderdag 27 oktober Rapporten en oudercontacten 

Vrijdag 28 oktober Herfstwandeling 

Zaterdag 29 oktober  

Zondag 30 oktober  

Maandag 31 oktober  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 

GENIET VAN DE 

HERFSTVAKANTIE 


