
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Halloween 
 
Onze kleuters maakten in oktober een mooie 
herfstwandeling… er werd hard gewerkt rond 
het thema herfst. 
Spinnen, spoken, pompoenen… de 
kleuterklassen veranderden langzaam maar 
zeker in griezelklasjes. Ook de poppenkast 
stond in het teken van Halloween. 
De vakantie werd ingezet met het eten van 
heerlijke, zelfgemaakte pompoensoep! 
 

Yeti-geweld 
 

Enkele leden van de Yeti- redactie kwamen de 
muur aan de fietsenstalling achteraan ‘pimpen’. 
Het resultaat mag er zeker wezen! Naast het 
Yeti-logo kijken is niet meer mogelijk!   

  
 
Na een succesvolle wijndegustatie  is de ouderraad nu volop 
bezig met de eerste voorbereidingen van de quiz. Meer info 
hierover volgt nog in een volgende nieuwsbrief. 
Op zondag 4/10/2010 kwamen jullie massaal sporten en 
ontbijten. Bedankt allemaal voor jullie deelname en hulp! 
De foto’s staan uiteraard op de website. 
Voor de mensen die op donderdag 18/11 aan school stonden 
voor het praatcafé, onze excuses. Het volgende praatcafé 
zal doorgaan op 22/02/2011 

 Naar het bos� 
 
Ook de lagere school maakte een bosuitstap. 
Het eerste, tweede en derde leerjaar trok op 
25 oktober erop uit. Het was gelukkig een 
mooie herfstdag. De kinderen hebben er enorm 
van genoten. Foto’s zijn uiteraard te 
bewonderen op de website. 
Op vrijdag 29/10 gingen de leerlingen van 4-5-

Aandachtspunt Aandachtspunt Aandachtspunt Aandachtspunt 
novembernovembernovembernovember    

In de maand november In de maand november In de maand november In de maand november was was was was 
het aandachtspunt:het aandachtspunt:het aandachtspunt:het aandachtspunt:    

 Aandachtspunt Aandachtspunt Aandachtspunt Aandachtspunt 
decemberdecemberdecemberdecember    

In de maand december willen 
we weer een nieuw 
aandachtspunt extra 

Hij komt�hij komt�Hij komt�hij komt�Hij komt�hij komt�Hij komt�hij komt�    

De school gonst ondertussen van 
bedrijvigheid�Er lopen kleine sinten en 
pieten rond, kinderen hebben stoomboten 
gebouwd, er wordt speculaas geproefd� 
De sint is duidelijk in het land. Vrijdag 3 
december breekt dan het moment aan dat 
wij Sinterklaas gaan afhalen aan de 
Vaart. Ouders die vrij zijn die dag, mogen 
natuurlijk mee in de stoet stappen. Het is 
de bedoeling dat de kinderen meestappen 

Gemachtigde opzichters 
 
Na school zijn er 3 rijen die 
door de 
leerkrachten/gemachtigde 
opzichters begeleid worden. 
De taak van deze 
gemachtigde opzichter bestaat 
eruit om de groep leerlingen 
veilig over te zetten. Nadien 
dient de gemachtigde 
opzichter onmiddellijk het 
kruispunt te verlaten. 
Kinderen die afgehaald 
worden, steken over onder 
verantwoordelijkheid van de 
ouders.  



Wafels en truffelsWafels en truffelsWafels en truffelsWafels en truffels    
Stilaan beginnen we weer te denken Stilaan beginnen we weer te denken Stilaan beginnen we weer te denken Stilaan beginnen we weer te denken 
aan deaan deaan deaan de    openluchtklassen. Om deze openluchtklassen. Om deze openluchtklassen. Om deze openluchtklassen. Om deze 
leerrijke ervaring te sponsoren, leerrijke ervaring te sponsoren, leerrijke ervaring te sponsoren, leerrijke ervaring te sponsoren, 
organorganorganorganiseerden we een wafeliseerden we een wafeliseerden we een wafeliseerden we een wafel    ----en en en en 
truffelverkoop. Ook dit jaar konden truffelverkoop. Ook dit jaar konden truffelverkoop. Ook dit jaar konden truffelverkoop. Ook dit jaar konden 
we weer op julwe weer op julwe weer op julwe weer op julllllie rekenen. Bedankt ie rekenen. Bedankt ie rekenen. Bedankt ie rekenen. Bedankt 
voor de steun en nu�smullen maar!voor de steun en nu�smullen maar!voor de steun en nu�smullen maar!voor de steun en nu�smullen maar!    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pluim 

                Luizen 
gescreend 

Heel de school werd 
gescreend op luisjes. 
Vanaf nu wordt er 
bij besmetting in de 
klas, naast een 
briefje ook een 
‘luizenalarmsticker’ 
in de agenda of 

Opendeur 
 
Zaterdag 15 januari is er een opendeurmoment in de 
instapklas. Opgelet: op dat moment kan er niet 
ingeschreven worden voor schooljaar 2011-2012. Wij 
hanteren het inschrijvingsbeleid van Leuven. Dit houdt 
in dat er pas ingeschreven kan worden in: 

januari: voor mensen met GOK- indicatoren 
februari: voor broers en zussen 
maart: alle anderen 

Voor meer uitleg kan u steeds terecht bij de directie of 
het secretariaat. 
 
Sinds 8 november versterkt juf Sarah Vadezande het 
kleuterteam. 

 Jingle Bells… 
 
Op vrijdag 10 december 
organiseren wij de 5de 
kerstmarkt in de Twijg. 
De kinderen, juffen en 
meester zijn volop leuke 
en mooie werkjes aan het 
maken. Deze zullen te 
koop aangeboden worden 
voor een democratische 
prijs. 
Vanaf 18 uur heten wij 
jullie van harte welkom 
voor een lekker hapje, 
drankje en om gewoon 
gezellig samen te zijn. 

 Ik lees, jij leest… 
 
De leerlingen van het 
zesde leerjaar zijn een 
dagje juf en meester 
geweest. Zij gingen 
voorlezen in de eerste en 
derde kleuterklas. De 
leerlingen van het vierde 
leerjaar lezen op 2 
december een sintverhaal 
voor aan de keuters van 
de tweede kleuterklas. 

In het vierde leerjaar heerste 
Afrikaanse sfeer. Eerst brachten de 
vierdeklassers een bezoekje aan het 
Afrikamuseum te Tervuren met een
doe
ze ook hard in de klas… Het resul

Belangrijk!!!!  
 

Op vrijdag 24 december 
begint de kerstvakantie om 

12uur. 
 

De Kido-club voorziet 
opvang tot 17 uur, 
uitsluitend met 
inschrijving!  



 

 
Op tijd!!!! 

 
Voor alle mama’s en papa’s die steeds hun kind 

OP TIJD 
naar school brengen (8u50) een welverdiende 

pluim! 


