November – December 2021

 01/11-07/11

 8/11/2021

Herfstvakantie

Instap kleuters
Start fluo-actie



 11/11/2021

 12/11/2021

Wapenstilstand: verlofdag
Facultatieve verlofdag 1: vrijaf

 15/11/2021 Ouderraad
 16/11/2021 Zwemmen L3-L4-L5-L6
 18/11/2021 VM: LS bib
NM: Workshop bib: L6
Zwemmen kleine panda’s

 23/11/2021 Oudercontact 1 in de klas
 25/11/2021 Zwemmen L1-L2
 29/11/2021 Medisch onderzoek + vaccinatie: L1&L5
 30/11/2021 Zwemmen L3-L4-L5-L6

 01/12/2021 Goocheltheater ‘feesten’ KS/LS
 02/12/2021 Bezoek speelgoedmuseum Mechelen: L3
Zwemmen reuzenpanda’s

 06/12/2021 Bezoek Sint en Piet

 08/12/2021 Pedagogische studiedag 3: vrijaf
 09/12/2021 Zwemmen L1-L2


 10/12/2021 Kerstevent ouderraad



 14/12/2021 Zwemmen L6-L5-L4-L3

 16/12/2021 VM: LS bezoek
Zwemmen de kleine panda’s

 20/12/2021 Medisch onderzoek in Terhagen: L6
 23/12/2021 Rapport 2: Kerstrapport
Zwemmen L1-L2

 24/12/2021 Halve dag school!
 25/12 - 09/01

Kerstvakantie

 Dag van de leerkracht
Dankjewel ouderraad voor de lekkere verrassing op dinsdag 5 oktober.
 Start fluo
We halen onze fluohesjes weer terug uit de kast, want vanaf maandag 8 november wordt het
startschot gegeven van ‘Fluo’. Dus vergeet zeker jullie fluohesjes niet te dragen elke ochtend
en avond bij het naar school komen of naar huis gaan. Nieuwe kleuters, nieuwe leerlingen en
de leerlingen van het 1ste leerjaar en het 4de leerjaar krijgen een nieuw, aangeboden door
de ouderraad.

 Geboorte
Op 21 september werd meester Jens papa van een flinke dochter “Suzan”. We wensen Jens en
Katrien van harte proficiat met dit prille geluk.
Ook juf Tamara is op 19 oktober mama geworden van een flinke zoon ‘Vic”. We wensen Tamara
en Tom ook van harte proficiat met dit prille geluk.
 Oog voor lekkers
Onze school neemt deel aan het Oog voor Lekkers-project. Via dit project willen we leerlingen
motiveren om van fruit, groenten en melk een dagelijkse gewoonte te maken.
Gedurende 20 weken krijgt je kind op donderdag een stukje fruit aangeboden dankzij Europese
en Vlaamse subsidies. Hiervoor moet je niets betalen! Door één keer per week fruit aan te bieden
op school en hier extra aandacht aan te besteden in de klas zetten we alvast een stap in de
goede richting. Op www.oogvoorlekkers.be vind je tal van tips om van elke dag een groente/fruit-

en melkdag te maken! Zo werken we samen met je aan de gezondheid van onze kinderen.
 Kiva:
Volgende maand starten we met een nieuw aandachtspunt in ons KIVA project. Na “ jouw
goeiemorgen maakt mijn goede dag” hebben we nu dagelijks aandacht voor “attent zijn voor
elkaar, wat een fijn gebaar”. Ook thuis kan je beide aandachtspunten in de kijker zetten.
Zo werken we samen aan een leuke en fijne school.
 Vrijdag 24 december:
Let op! Vrijdag 24 december is het een halve dag school. In de namiddag wordt er
opvang voorzien in het BKO. Vergeet niet om tijdig in te schrijven!

