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Niet vergeten: 

Volgende week genieten onze kleuters van een leuke vakantie en is het 

geen school. Op maandag 4 november zien wij jullie heel graag terug! 

 

 

 

  ‘Welkom’ in de Poezenklas 

Na de vakantie starten er enkele nieuwe kleuters in onze klas. 

We heten onze kleutertjes welkom en gaan samen op verkenning. 

 

 

 

 ‘Kijk wat ik al kan!’ in de Beren- en Muizenklas  

Kleuren, knippen, turnen, spelen, … Kijk wat ik allemaal al kan!  
 

 

 

 

 ‘Kijk wat ik al kan!’ in de Vlinder- en Dolfijnenklas  

Kleuren, knippen, turnen, spelen, … Kijk wat ik allemaal al kan!  

 

 

 

 

   ‘Hans en Grietje‘ in de Poppen- en Ijsberenklas 

Onze kleuters werken deze week rond het sprookje van Hans en Grietje.  

 

 

 
 



                         
 

 

Afspraak in de kijker  

Na de vakantie zullen we samen met de ouderraad weer een actie 

organiseren rond het dragen van je fluohesje. Als school verwachten wij 

dat iedereen een hesje draagt. Wil je een hesje van de school kan je dit 

altijd aankopen aan 5 euro.  

Woensdag 6 november is het fluo-dag, dan mogen alle onze kleuters zo 

fluo en kleurrijk mogelijk naar school komen. Je kleding moet dan niet 

netjes bij elkaar passen: hoe gekker – hoe beter !  

 

 

In de kijker:  

Wist je dat onze school gebruikte batterijen inzamelt?  

Per kilo gebruikte batterijen ontvangen wij van Bebat 1 punt. Deze punten 

kunnen wij inruilen voor didactisch materiaal, uitstapjes, busvervoer,  … . 

Helpen jullie ons mee zoveel mogelijk batterijen in te zamelen?  
 

 

Dinsdag 26 november oudercontacten voor iedereen  

Dinsdag 26 november organiseert de school oudercontacten. Wij verwachten 

alle ouders op dit moment !!! Na de vakantie kan je hiervoor inschrijven .  

 
 

Post:  

- Fluodag  

- Info kunstendag voor kinderen  

- Info circus  

 

 

Agenda : 

 

Maandag 28 oktober 

tem zondag 3 november 
Herfstvakantie 

Woensdag 6 november Fluodag: iedereen komt in fluokledij naar school  

Maandag 11 november  Geen school: wapenstilstand  

Dinsdag 26 november  Oudercontacten, wij verwachten iedereen! 

Woensdag 27 november  Geen school wegens pedagogische studiedag  

 


