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WEEK VAN HET BOS! 

Slakken in de klas bij juf Bieke … echt, gebakken of in klei altijd even plakkerig! 

  Het perfecte moment om te 

genieten van een herfstwande-

ling in het Prinsenpark , Hoge 

Mouw en dit onder leiding van 

een ervaren boswachter. 

 

Prachtige herfstkleuren, ritselende bladeren, heel veel verschillen-

de paddenstoelen, kastanjes rapen, kikkers ontdekken in de 

grachtkanten en zelfs kussen, appelsiengeuren ruiken, boskruiden 

proeven, luisteren naar de vogels, kortom ’t was weer de moeite!  

We hebben allerlei weetjes bijgeleerd en ondertussen lekker geno-

ten van een ontspannende wandeling in de natuur. 

 

Als dit weer ook volgende 

week aanhoudt, dan kunnen 

onze kinderen zich uitleven in 

de herfsttaferelen van het 

bos.   

We wensen iedereen een 

deugddoende HERFSTvakan-

tie toe! 

 

Onze derde-

klassers  

kijken  er  

alvast naar 

uit! 
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Techniek toernooi: Opdracht  verlicht je muizenval   

 
De opdracht is om met groepjes van vier in 5 seconden een lampje te laten branden. Zo moeten we er zes laten branden in zes verschil-

lende kettingreacties.  Op het einde moet er een muizenval dichtklappen. 

We hebben al een plan.  Nu nog uittesten en bouwen en hopen dat we winnen. We doen ons uiterste best ook al is het een zeer moeilijke 

opdracht. Samen gaan we ervoor!       

 

6de klassers 

in actie 

… stress  want 

gaat dit luk-

ken??!! 

 

Veel  

SUCCES! 

 

Waarom hebben we bloed? Wat zit er in ons bloed? 

Wij, zesdeklassers, mochten door de microscoop kijken,  onderzochten gistcellen en waren  wild enthousiast  van deze praktijkles.  

Een boeiende sessie die aansloot bij onze lessen van bio over de bloedsomloop. STEM in de VLIEGER was TOP! 

Pedagogische studiedag 23 oktober = TEAMbuilding 

Een dag op schoolreis met het hele team, een leuke klas 

die geïnteresseerd aan het kwissen ging en  al snel de 

eindbestemming vond. Tijdens de GPS zoektocht in Ton-

geren streden de teams tegen elkaar en toonden hun  oriën-

tatievaardigheden. Winnen is voor sommige een must en 

voor anderen geeft deelnemen dezelfde voldoening.  

Binnen het domein natuur leerden we de grondbeginselen 

van de wijnbouw en de afsluiter werd een parelend proe-

vertje. Een teamervaring rijker keerden we terug naar de 

Kempen en geeft het positief gevoel een ‘boost’ voor het 

lopende schooljaar. 

 De dag startte voor onze PO, 

RP, GG en BV met een leuk-

maar koud tochtje met het 

treintje. richting  geitenboer-

derij Polle en de melkboer op 

de Zegge.  

De tussendoortjes werden 

gesmaakt en het ijsje was  

heerlijk. Ook de tocht op de 

kar op de balen hooi waren 

super! 

Wat een leuke dag !! 
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Dag van de leerkracht 

Onze leerlingenraad verzorgde een  ’reis rond de wereld’ voor alle leerkrachten. Per team werd er gestreden in 

verschillende werelddelen en dit tegen de tijd.   Zo werd de Chinese muur gebouwd, in Azië slingerden we aan 

touwen , de hoogste bruggen van  Europa liepen we over, …  Sportief, ja dat zijn al onze leerkrachten en natuur-

lijk werden ze enorm aangemoedigd door de leerlingen. Een leuk initiatief van de  leerlingenraad! 

Verkeer met Octupus  en HELM op FLUO top 

 

We werkten met alle kleuters rond het verhaal 'Octupus 

fietst'. Het aandachtspunt is het dragen van een fietshelm. 

Alle kinderen mochten thuis een tekening maken of een 

eigen foto opkleven.   

In het lager en 

kleuter start na 

de vakantie de 

actie ‘helm op fluo top’ voor meer veiligeheid 

en zichtbaarheid.  Hesje aan, helm op en sticker-

tjes sparen !  Er zijn leuke prijzen te winnen. De 

actie loopt tot aan de Krokusvakantie. Een dikke 

duim voor al die mooie werkjes maar vooral 

voor het dragen van de fluo én de fietshelm! 

 

De verkeerswerkgroep 

Pistache  
 komt wekelijks op bezoek in de derde kleuterklas.  

Via computer, spel-

len, liedjes en versjes 

komen de eerste Fran-

se klanken al spelend 

tot bij onze kleuters.  

Pistache, dat is en-

thousiasme, gespitste  

oortjes en veel inte-

resse! 

http://picasaweb.google.com/113512953785354405497/DagVanDeLeerkracht?authuser=0&feat=directlink


Nieuwsbrief november 2015 Pagina 4 

Klimaatschool 2015-2016   

Wij zijn een klimaatschool en willen onze kleine maatregelen meedelen die er voor zorgen dat we alweer 

minder energie verbruiken.  

 achter radiatoren van  A en B blok is er isolatiefolie aangebracht zodat de warmte niet door de muren 

verloren gaat.  

 Elke klas heeft een stekkerdoos die we manueel volledig kunnen afzetten, heel belangrijk om sluimer-

verkeer tegen te gaan. Als een draaiend digibord ‘100’ verbruikt dan zal dit zelfde bord in slaapstand 

‘65’ verbruiken. Ongelooflijk veel en dus een grote energieverbruiker 

 Meer met de fiets, maar dan wel met vlag en wimpel! Laat je zien in deze donkere dagen, wees veilig in 

het verkeer en draag helm, fluo hesje en fluo hoes! 

 Sorteer je afval maar vooral produceer minder afval en dat doen we dit jaar door de koekendoos te 

verplichten. Goedkoper voor de ouders en minder afval voor de school! WIN-WIN situatie. PROFICI-

AT voor allen die dit dagelijks gedisciplineerd hun kinderen aanleren!  

Pompoensoep! 

Het was vandaag weer een gezellige kookdag met enthousiaste ou-

ders. De voorbereiding van de pompoensoep was zoals altijd een 

leuke bedoening.  

Onder veel belangstelling van onze kinderen pruttelde de soep en 

kreeg ze meer en meer smaak. ‘s Middags was het een gezellige 

drukte en werd de soep gesmaakt. Bedankt oudercomité voor dit 

initiatief! 

 Oudercomité:  

 Mensen die lid willen worden of  een helpende hand willen zijn, blijven 

het ganse jaar van harte welkom. 

Voorzitster: Hilde Vos (Gill 4A) Wil je de volledige ledenlijst die kan je 

vinden op onze website.  

Op  19 november organiseert ons oudercomité mee het optre-

den van Axl Peleman in PC in Kasterlee. Aanvang 20:00 en 

Ahoy! 

 

In het kader van het project “Water-Leefmilieu” in de lessen WO ondernamen  de leerlingen van het vijfde leerjaar op donderdag 1 

oktober een aangename, frisse, zonovergoten milieuboottocht. 

 

Ons kwetsbaar milieu , met als hoofditem ‘WATER’, werd op allerlei vlakken ‘grondig’ doorgelicht! 

Het boeiende leven ( planten-dieren-mensen) in en om het water onderwierpen we  al varend aan een diepgaand onderzoek. 

Waterstalen uit het Albertkanaal/Kempisch kanaal  werden benedendeks in een labo vakkundig onderzocht ( helderheid, hardheid, 

leven, zuurtegraad,…)! 

De waterkwaliteit scoorde met  8 op 10 behoorlijk goed.  

Toch moet iedereen bijzonder waakzaam zijn en ‘bewust’ blijven of leren omgaan met  drinkbaar water,  afval, energie, … !  
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Voorleesweek van 21tot 

29 november! 

Thema dit jaar is ‘ Voorlezen ik ben pro’ 

-Voorlezen vanzelfsprekend want ik ben 

pro! 

-Voorlezen ontspannend en ik ben een en 

al voor!    

- Maak van voorlezen een gezellig onder-

onsje waar ieder van geniet! 

Kijk op : 

-  www.voorlezen.be  

-www.boekenzoeker.org.  

-. anderstalige prentenboeken 

www.matralingua.com en 

www.vijftigwereldboeken.nl.  

Veel voorleesplezier en de boekenbeurs 

Verplichte aanwezigheid van 220 

halve dagen voor kleuters van 3de 

kleuterklas en voor wie naar het 

1ste leerjaar wil! Let op met afwe-

zigheden in 3 KK! 

  een voorwaarde om volgend jaar te 

starten in het eerste leerjaar van een 

Nederlandstalige school.  

 De kleuterschool is een belangrijke 

voorbereiding op het eerste leerjaar. 

Kleuters leren er nieuwe woorden, 

zelfstandig werken, samenwerken of 

een pen juist vasthouden. Het zijn 

basisvaardigheden die je kind nodig 

heeft om met succes het 1ste leer-

jaar aan te vatten.  

Jarigen van de 

maand! 

Hip, hip, hoera 
voor de jarigen 
van oktober!  

 . 

Vrije dagen: 

 Van 2 tem 6 november Herfstvakantie 

 Woensdag 11 november vrijaf  Wapenstilstand 

 Dinsdag 24 november grootouderdag kleuters 

 Woensdag 25 november vrijaf Pedagogische Studiedg 

 Woensdag, 9december 2015: openklasdag Groene Kikkers                                               

 Woensdag, 20 januari 2016 : infoavond instap kleuters                                                           
 Woensdag, 27 januari 2016 : openklasdag Groene Kikkers                                                           

Sociale vaardigheden trainen bij de kinderen is  

erg belangrijk.  Vandaar dat elke maand één 

aandachtspunt in de kijker wordt gezet en dat 

via een toneeltje. Leuk en leerrijk voor jong en 

oud.  

De kleuterjuffen boeien  met Nellie en Cesar en 

in het lager zijn het de Flashers die telkens aan-

dacht vragen voor het actiepunt van de maand.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dit keer kregen we in het lager een zelf 

geschreven toneeltje van Elise die haar 

vriendinnetjes aangespoord heeft om 

samen een ‘anti- pestcampagne ’ te 

organiseren.  Ze beelden samen in het 

toneeltje uit hoe een gepest kind zich 

voelt en hoe ouders mee ingrijpen om dit 

alles te stoppen. 

Wijze woorden die navolging vragen.  

 

Om het geheel ludiek af te sluiten keken we nog naar het 6de  leerjaar die een 

HAKA brachten. In Nieuw-Zeeland doen de rugbyers deze dans die een ceremoniële 

dans van de Maori's uit Nieuw-Zeeland zijn. 

Kersthappening go-cart –run 
Op woensdag 16 december 2015  zal onze jaar-

lijkse kersthappening plaatsvinden.  

Voor onze kinderen organiseren we voor de 3de 

keer een mega-coole-go-cart-run.  

Op een geweldig winterparcours (autovrije 

Mgr. Heylenstraat) kunnen de kinderen die 

avond hun rijvaardigheden met een versierde 

go-cart of step tonen. 
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Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zater- Zondag 

      

 

1 

Herfstva-

kantie 

Allerheili-

gen 

2 

Herfstvakantie 

3 

Herfstvakantie 

4 

Herfstvakantie 

5 

Herfstvakantie 

6 

Herfstvakantie 

7 8 

9 

Medisch onder-

zoek 3de leerj 

10 

Hoge Mouw 

4de leerjaar 

11 

Wapenstilstand 

Vrijaf 

12 

 

Technologie-

wedstrijd 6de 

13 

 

 

14 15 

16 

-zwemmen  5-jarige 

kleuters  

- zwemmen lager 

17 

Medisch onder-

zoek 1ste leer-

jaar 

18 

FRUIT  

 

19 

Axel Peleman in 

PC om 20:00 

20 

 

 

21 22 

23 

 

24 

GROOT 

OUDER-

FEEST 

kleuters 

25 

Pedagogische 

studiedag: 

Vrijaf voor alle 

leerlingen 

 

26 27 

 

28 29 

NOVEMBER 2015 
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Familiaal nieuws! 

Dat een mens, zomaar een mens, zoveel betekenen kan! 

- Op 5 oktober overleed Louis Janssens, vader van meester Jef 5B 

- Op 14 oktober overleed Julia Geypen, grootmoeder van juf Kala 1B, 5B 

- Op 23 oktober overleed Sus De Kort, vader van juf Sabrina 5A.  

 

We delen in hun verdriet en wensen de familie veel sterkte! 

30 

-zwemmen lager 

-zwemmen 5 jarige 

kleuters 
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