OKTOBER 2021
maandag

Week B
04-10 tot
08-10

VRIJAF
geen school
geen opvang

dinsdag

woensdag

donderdag

vrijdag

weekend
de

ZEEKLASSEN 3 lj terug
ZEEKLASSEN 3de lj
vertrek

Fruitdag: dank aan

Zwemmen Panda’s

Uitstap bos 2de lj (brief)

de schilouders!

KIVA-lessen

Week A
11-10 tot
15-10

Uitstap bos Beren en
Kikkers (zie brief)

Fruitdag:
Snoeptomaten

Zwemmen Giraffen

dank aan de schilouders!

Zwemmen 6B

Zwemmen 6A – 5A – 5B

Week B
18-10 tot
22-10

Zwemmen 1A -1B – 4A-4B

Fruitdag: witte
seedless druiven
dank aan de schilouders!

Zwemmen 3B +
Panda’s

Uitstap Theater +
M-museum 1ste lj (brief)
Week A
25-10 tot 2910

Zwemmen 2A – 3A – 2B

PEDAGOGISCHE
STUDIEDAG
geen school
geen opvang

Uitstap bos 3de lj (brief)
Zwemmen 6B

Toneel 1ste lj
Oudercontact
Kleuterschool

Fruitdag: Appel
Belgica
dank aan de schilouders!

Wafels en truffels mee!
Zwemmen 6A – 5A – 5B

KIVA-activiteit
COVID-run (brief)

Zwemmen Giraffen
Oudercontact Lagere
school

HERFSTVAKANTIE
Terug school 08-11

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

KLAVERTJE VIER
Samen voor Verkeer
Kiss & Go ! Je kind afzetten doe je op de kazerneparking. Er is een kiss & go-zone ingericht speciaal voor onze ouders en kinderen. Denk eraan: de Rijschoolstraat is
een schoolstraat van 8u00 – 8u30 en van 15u15 – 15u45. Je wordt bekeurd bij het inrijden van de straat.
Samen voor Gezond
Het project Oog voor Lekkers start deze maand! Vanaf nu krijgt onze school 30 weken lang subsidies voor het aanbieden van het GRATIS schoolfruit. De ouderraad
regelt de aankoop en de organisatie van het schoolfruit. Hartelijk dank hiervoor!
Samen voor Milieu
Verluchten, verluchten, verluchten,… Nu de herfst weer in het land is, de mondmaskers niet meer hoeven investeren we extra in het verluchten van klaslokalen.
Kleed je kind dikker aan op koudere dagen, de vensters blijven ten allen tijde op kiep staan. Een CO²-meter circuleert doorheen de klassen en de metingen worden
opgevolgd.
Samen Leren Leren
Als ik een fout maak, kan ik die verbeteren. Niets zo leerrijk dan fouten maken. Door fouten te maken, ga je opnieuw en dieper nadenken. Een belangrijke stap in
ons leerproces.
Samen voor KIVA
Zie wat ik nu voel. Onze klas een (h)echte groep. Ook deze maand organiseren we lessen en activiteiten om van onze klas en school een (h)echte groep te maken!

