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Ravotten in het bos met het derde leerjaar
De herfst is een ideale en prachtige periode om het bos te ontdekken. Met de campagne “Week
van het Bos” willen we onze leerlingen inspireren. Daarom is het derde leerjaar gaan ravotten in
het bos, buiten spelen, op avontuur gaan, daar draait het om.
Ravotten, een mooi woord waar we allemaal wel iets kunnen bij voorstellen.
Kampen bouwen, klimmen in bomen, rollen in het zand en dan groene knieën en de geur van
gras in de haren , … daarvan genoten onze leerlingen allemaal!
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Boswandelingen Hoge Mouw en Prinsenpark
De vierdeklassers trokken naar het bosmuseum van de Hoge Mouw. Daar maakten ze eerst
een inkomkaart met verschillende materialen uit het bos.
Met een lege kader gingen ze op zoek naar prachtige schilderijen in de natuur.
Dat was niet moeilijk want hoe wondermooi is het in de Hoge Mouw! We hebben er echt van
genoten, onder dat stralende zonnetje.

Herfst in de boomgaard!
Bezoekje aan de boomgaard bij
Jozefin,
dat is naar onze zin!
Appels sorteren van groot naar
klein dat vinden de Papegaaien
en olifanten fijn. Van appel tot
appelsap, wij leerden er alles
over!
Op school kregen we tijd om van al die lekkere appelen appelmoes
en appelcake te maken. Cake in de oven wat rook die lekker én lekker dat dat was!!

Week van het bos

Tijdens de week van het bos trokken de eersteklassers naar het Prinsenpark.
Op deze stralende herfstdag deden we een leuke fotozoektocht in het bos.
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Saved by the bell!
Recht op onderwijs heeft ieder kind! Helaas zijn er heel veel kinderen die de
schoolbel (bijna) nooit horen rinkelen.
Hier stonden wij op vrijdag 5 oktober nog
eens bij stil.
Onze kinderen zongen en dansten op het
bellied, rinkelden hun bellen en bliezen
heel veel bellen.

Bezoek aan kinderboerderij Vibo De brem
Onze jongste kleuters brachten een bezoek aan de dieren van Vibo de Brem in
Oud-Turnhout.
Wat hebben we genoten van het kijken,
eten geven en aaien van de verschillende beesten.

Bezoek aan manege De Rietbeemden
Wat was het fijn op de manege de Rietbeemden!
De groene kikkers, bruine leeuwen en witte schapen beleefden er een topvoormiddag.
Paarden waarnemen, aaien, voederen, zien galopperen in de piste en als hoogtepunt ook zelf op een
paard rijden. Bedankt mama van ………… voor deze ongewoon leuke ervaring!

ONZE JARIGE KLEUTERS
VAN OKTOBER!
Vierden hun verjaardag met
heerlijke pompoensoep.
Gelukkige verjaardag!
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Rollerdag en dansen tijdens de middag
De Vlieger blijft bewegen! De rollerdagen voor de kinderen van de lagere school blijven een succes.
Kinderen komen massaal met rollend materiaal naar school en genieten. Ook voorzien we tijdens de
middag middagsport. Leerlingen kunnen tijdens de middag gaan sporten in de sporthal. Nieuw is …
dans dat op het programma is gekomen en daar genieten we van!

Dag van de jeugdbeweging
Vrijdag 19 oktober vieren we
het engagement van duizenden jongeren die zich het hele jaar door vrijwillig inzetten
om vele kinderen spel en
plezier te bezorgen!
Onze leerlingen kwamen
massaal in het uniform van
hun jeugdbeweging naar
school!

Voorstelling Pocahontas
De jongens en meisjes van het eerste en tweede leerjaar trokken vrijdag naar de Koningin Elisabethzaal in Antwerpen.
Een symfonisch orkest en 2 acteurs namen ons mee in het meeslepende verhaal van
Pocahontas.
Het was een super fijne ervaring!
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Frans Masereel centrum
Op uitstap naar het Frans Masereel centrum!
We konden een kijkje nemen in het atelier en zagen echte kunstenaars van over de hele wereld
aan het werk. Ook konden we zelf aan de slag en
leerden welke verschillende druktechnieken er bestaan. Het was een leerrijke en toffe voormiddag!

WERELDDIERENDAG
Op 4 oktober is het Werelddierendag. Op deze dag wordt overal ter wereld stilgestaan bij de rechten van de dieren in onze samenleving.
Het eerste leerjaar werkte ook uitgebreid rond dit thema. In de klas leerden de kinderen hoe we diertjes goed moeten verzorgen. Ze maakten een
contractwerk over dieren en elke dag leerden ze een nieuw dierenweetje.
En het leukste van al ..... de kinderen mochten ook een diertje mee naar school brengen!

Spinnen, cavia,
konijntjes, honden, … ze waren allemaal
van de partij!

Pompoensoep en
creanamiddag
De laatste vrijdag voor de herfstvakantie smullen
we traditiegetrouw van lekkere pompoensoep,
klaargemaakt door het oudercomité.
Nadien genoten onze kinderen van de creanamiddag, van griezelspelletjes of van een lekker
Halloweenbuffet!

Een leuke afsluiter voor de vakantie!
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Schrijf in voor HET ONTBIJT … onze kinderen kunnen met deze centen leuke dingen doen!!!

HERFSTVAKANTIE
… zet je klok uit, neem de tijd en trek met je kinderen het bos in, ga ravotten tussen de bladeren!
Geef je kinderen de kans om zich uit te leven.
Weg van al het digitaal materiaal, genieten van elkaar en de natuur zo groeit ieders welbevinden.
Wie kan het om een dag geen computer of wat ook van digitaal toestel aan te
zetten? Probeer het een keer samen met je kinderen. Een vakantie die niets kost
maar zo intens zal zijn. Ravotten geeft energie! Breng een foto binnen van

jullie bosplezier en maak kans op een knappe opstrijkbare knielappen van ‘Week van het bos’. www.weekvanhetbos.be geeft je

speeltips en plaatsen.
Dan ‘s avonds moe maar tevreden de kindjes naar bed doen en hen
eerst nog een verhaaltje voorlezen. Voorlezen is o zo belangrijk om
woordenschat te vergroten, leesgoesting te krijgen én taalvaardig te
worden.
Geniet samen met je kinderen van een energievolle herfstvakantie!

