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GRIEZELTOCHT
HELPEN JULLIE MEE ??
Zuster Ada heeft onze hulp weer nodig !
Komen jullie ook op vrijdag 21 oktober met papa, mama, opa,
oma, vriendjes, vriendinnetjes ... zuster Ada en tante Irvine
helpen tijdens de griezeltocht !
Hou Smartschool vanaf oktober goed in de gaten voor meer
informatie.
Verkoop van lekkere chocolade herfstvruchten
Vorig schooljaar was onze verkoop van chocolade herfstvruchten een succes en we hopen dit deze maand te
kunnen evenaren. De kinderen kregen de verkoopbriefjes reeds mee, die we ten laatste samen met het
gepaste geld op 13 oktober terug op school verwachten. Op donderdag 27 oktober zullen leerlingen de
bestelde mandjes en zakjes mee naar huis krijgen om te bezorgen aan de kopers. Op deze manier kan u een
nieuwe geluidsinstallatie voor op onze speelplaats extra mee financieren !
‘Oog voor lekkers’
We promoten gezonde tussendoortjes met onze 2 fruitdagen (op maandag en vrijdag), maar
vanaf 12 oktober komt daar een extra fruitdag bij voor 2 leerjaren per week. Welk leerjaar
wanneer aan de beurt is, vindt u op de kalender hieronder. Het 1e lj en 6e lj zijn als eersten aan
de beurt. De ouderraad neemt dit hele project in handen : zowel de sponsoring, als de ophaling, als het
eventueel versnijden in kleinere stukken, als het verdelen in de klassen die aan de beurt zijn !
Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 21 oktober gaat heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes naar school. Op deze dag tonen ze met trots hun
engagement en zetten ze het jeugdbewegingsleven extra in de verf. Ook op onze
school !
Oudercontacten
Tussen 20 en 26 oktober vinden de eerste oudercontacten plaats. Alle leerkrachten maken tijd vrij om met
jullie samen te zitten. We verwachten alle ouders op school voor een kort gesprekje. De afspraken worden
opnieuw digitaal vastgelegd via het smartschoolsysteem. U ontvangt hiervoor tijdig een link.
We verwachten alle ouders op school voor een kort gesprekje.
Niet naar school :
 op maandag 3 oktober : lokale verlofdag
 op woensdag 19 oktober : want de juffen en meesters moeten zelf naar de les…van 29 oktober tot en
met 6 november : herfstvakantie

Verkeer
De donkere ochtenden liggen weer voor ons. Zichtbaarheid is daarom heel belangrijk ! Wij
moedigen ook voor de herfstvakantie alvast het dragen van een fluo-reflecterend hesje aan.
Van na de herfstvakantie tot de krokusvakantie is onze fluoperiode van kracht en nemen wij
ook weer deel aan ‘Helm op, Fluo top’! Bent u zelf ook extra waakzaam in het verkeer ?!
We doen ook nog een oproep om de fietsen van de kinderen na te kijken zodat ze op een
veilige manier naar school kunnen fietsen.
Kiwistickers = speelballen
Verzamelen jullie mee kiwistickers van Zespri? We kleven ze op school op een grote
spaarposter en in ruil krijgen we een aantal groene speelballen. Einde actie : 15 december.

Geluksvogels ‘vrienden geven ons vleugels’
Begin september kreeg elke klas een mooi cadeau van mevrouw
Gerda : het (voor)lees-, luister- en doeboek ‘Geluk voor kinderen,
vriendschap’. Via dit boek maakten de kinderen, juffen en meesters kennis met een eerste vogel : Dudeljo. A.h.v. het thema van
dit verhaal ‘vrienden maken nieuwe vrienden’ creeëren de leerkrachten een fijne, warme sfeer in de nieuwe klasgroep.
In oktober lezen we het verhaal van King. De rode draad van dit
verhaal is ‘vrienden werken samen’. Wie goed leert samenwerken
met anderen heeft vaak ook meer en betere vrienden. Hier gaan de
leerkrachten en kinderen mee aan de slag tijdens deze maand.

Activiteitenkalender – oktober 2022
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Lokale verlofdag
20u00 : vergadering kernouderraad
Dag van de leerkracht
Namiddag : scholenveldloop
1CA+1CB+1CC+5CA+5CB+5CC : zwemmen

1CA+1CB+1CC+6CA+6CB+6CC : Oog voor lekkers : snoeptomaten
1CA+1CB+1CC+5CA+5CB+5CC : zwemmen

Pedagogische studiedag
1CA+1CB+1CC+5CA+5CB+5CC : zwemmen
4CA+4CB+4CC : medisch onderzoek
1CA+1CB+1CC+6CA+6CB+6CC : Oog voor lekkers : witte druiven
Alle klassen : dag van de jeugdbeweging

Griezeltocht

1CA+1CB+1CC+6CA+6CB+6CC : Oog voor lekkers : appels
Alle klassen : levering chocolade herfstvruchten
Alle klassen : fotograaf (individuele foto’s + met broer/zus)
Alle klassen : bavilezen
Begin herfstvakantie

