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Bietentocht
Op vrijdag 18 november is het 's avonds bietentocht.
Voor sommigen nostalgie en voor iedereen tijd om met
je lichtjes-biet het donker in te trekken. Nu de dagen
korter worden en de avonden donker zal de gezelligheid
van de lichtjes en van het samenzijn ons deugd doen.
We kijken er naar uit!
Leerkrachtendag
Bedankt ouders en ouderraad, voor de heerlijke verwennerijen op de dag van de
leerkracht. Wat een mand vol lekkers vonden we op de tafel in onze lerarenkamer! Gesmuld
hebben we! Het is een fijn gevoel dat jullie ons zo’n warm hart toedragen.
Fluo-actie
Nu de donkere dagen er terug aankomen, moet iedereen er voor zorgen GOED ZICHTBAAR te
zijn in het verkeer. De fluoa-ctie start na de vakantie met een heus fluolied. Dus... fluovestje
aan en helm op, TOP!
Kronkeldiedoe : 1e lj
Tijdens dit bewegingslandschap wordt het volgende verwacht van de kinderen van het 1e leerjaar : veel
bewegen en weinig stilstaan ! Deze sportactiviteiten gaan door op vrijdagvoormiddag 19 november in de
sporthal Hemelrijk op. Verdere info volgt per brief.
Voorleesweek
van 19 tot 27 november is het voorleesweek. Benieuwd welke ideeën de leerkrachten dit jaar uit hun
hoed toveren om hun mooiste verhaal voor te lezen... In elk geval: 'luisteraars gezocht!'
In het eerste leerjaar mag ook juf Sissi meegenieten van een verhaal, want daar zijn het mama's of papa's
die komen voorlezen...
Chocolade en textiel
Hartelijk dank voor het binnenbrengen van het textiel !
Hartelijk dank voor het aankopen van de zakjes of mandjes met chocolade herfstvruchten.
Laat het smaken !

Kledinginzamelactie
Ook dit jaar doen we weer een textielinzamelactie. Verzamel zoveel mogelijk bruikbaar textiel in gesloten
plastic zakken. Snuffel eens rond bij de buren of familie. Hoe meer volle zakken, hoe meer geld in het
bakje. U mag de kleding in propere, afgesloten zakken afgeven in de school op woensdag 16 november na
de schooluren en op donderdag 17 november voor en na de schooluren.
Wat mag?
 Goede kwaliteit tweedehandskleding
 Lakens
 Dekens
 Gordijnen
 Knuffelbeesten
 Schoenen (per paar)
 Riemen / ceintuurs
 Handtassen

Wat mag niet?
 Vuile of natte kledij
 Gescheurde of beschadigde kledij
 Enkele schoenen
 Afgeknipt materiaal
 Matten
 Tapijten
 Kussens
 Dekbedden
 Gordijnen / beddengoed (industrieel)

Geluksvogels ‘vrienden geven ons vleugels’
Tijdens de maanden november en december leren we Parus
beter kennen. Hij is vriendelijk voor anderen en probeert met
iedereen goed op te schieten. Daarom heeft Parus ook veel
vrienden. Want wie zelf vriendelijk is, maakt sneller vrienden.
‘Vrienden zijn vriendelijk’ is het thema waar alle juffen, meesters
en kinderen rond gaan werken tijdens deze maanden.
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Herfstvakantie

Alle klassen : start FLUO-actie
Oog voor lekkers : clementines
Alle klassen : kriebelcontrole
1H+2H+3H+4H : zwemmen
Wapenstilstand : geen school

Oog voor lekkers : appels
1H+2H+3H+4H : zwemmen
1CA+1CB+1CC : Kronkeldiedoe
BIETENTOCHT

Oog voor lekkers : kaki’s
1H+2H+3H+4H : zwemmen

Eerste zondag van de advent

1H+5H : vaccinaties
Oog voor lekkers : sinaasappelen

