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Ongelooflijk, hoe vlug de tijd gaat! We zijn weeral een maand verder in het schooljaar! 

 

Winnaars 

De kleurwedstrijd van onze “ zomerinschrijvingsposter” werd gewonnen door: families 

Peeters, Van Riel, Dolusic en Meyers. Proficiat en veel plezier met jullie prijs! 

 

Kermis 

De 4- en 5-jarige kleuters en de leerlingen van het eerste leerjaar zijn naar de draaimolen 

geweest in Wijgmaal. Nadien heeft heel de school genoten van een lekker ijsje.  

 

“ Jas- diploma” 
Vorige week hebben de kleuters van juf Chris en juf Anita zelf hun jas leren aandoen. 

Hiervoor kregen ze een echt diploma. 

Juf Nicole en juf Lut zijn de ganse week op zoek geweest naar “ gaatjes”: zouden ze er veel 

hebben gevonden? 

 

Op de website van onze school kan u de weekthema’s terugvinden die behandeld worden in 

de kleuterschool. Ook heel veel andere dingen kan je hier op terugvinden, echt de moeite 

waard om eens een kijkje te nemen! 

 

Honingbij 
In het 4

de
 leerjaar hebben ze tijdens de les WO gewerkt rond het thema “honingbij”. Imker 

Phil kwam op bezoek in de klas. 

 

Muzische Vorming 
Onze juffen van het 3

de
 en 4

de
 leerjaar ( juf Hilde, Juf Nan en juf Wendy) gaan om de 2 weken 

donderdagnamiddag op bijscholing muzische vorming; ondertussen komen er in hun klas 

mensen van de academie van Tienen met hun leerlingen knutselen, zingen, toneel spelen… 

 

Kriebelteam 
Ons kriebelteam is weer zeer actief geweest: bedankt aan alle helpers! Niet alleen onze 

kriebelvlag hangt uit om duidelijk te maken dat er besmetting is op school, vanaf nu staat er 

ook een zwaailichtje bij: goed uitkijken dus! 

 

 

 

 



Workshops  en voorstelling “ Peter en de wolf” 

Op 1 en 2 oktober zijn onze kinderen van 3
de

 en 4
de

 leerjaar vergast op een leuke workshop 

( “ blaaskaken” door MOOSS), ter voorbereiding van de voorstelling van “ Peter en de wolf”, 

die op 9 oktober doorgaat in de stadsschouwburg te Leuven. Het is via onze ouderraad dat we  

deze leuke tip hebben ontvangen: bedankt. 

 

Afval sorteren 

Ook het 5
de

 en 6
de

 leerjaar nemen deel aan een workshop: op 3 oktober voor het 5
de

, en op 10 

oktober voor het 6
de

 . Dan komt “ Green Belgium” in het kader van MOS meer uitleg geven 

over hoe we best ons afval voorkomen en sorteren. 

 

Veldloop 

Op 5 oktober gaan onze 4
de

, 5
de

 en 6
de

 klassers deelnemen aan de veldloop te Wespelaar. Er 

zijn heel wat ouders die deze groep gaan begeleiden tijdens de fietstocht . Bedankt alvast! 

 

Uitstap naar het bos 

11 oktober gaat de ganse lagere school op uitstap naar Heverleebos ( infobrief is al 

meegegeven).  

 

Car wash 
Op zaterdag 20 oktober organiseert ons 6

de
 leerjaar een “car wash”, dit om hun schoolreis naar 

het Atomium op 6 en 7 november te sponsoren. Die zaterdag kunnen jullie je wagen(s)  laten 

poetsten van 10.00 u tot 12.00 u en van 14.00 u tot 16.00 u. Infobrief volgt nog. 

 

Uitstap naar Passendaele en Beselare 
Op 25 oktober gaan 5A en 5B naar het museum “ de slag van Passendael” en op 

heksenwandeling in Beselare. Ze vertrekken om 8.00 u en zullen terug op school zijn rond 

18.00 u. Meer info volgt nog in een brief. 

 

Inzameling batterijen 
Ons jaarthema “ milieu op school ( MOS) en gezondheid”, wordt door ons MOS- team op 

verschillende manieren ingevuld en opgevolgd: één daarvan is afval sorteren. Vanaf nu 

mogen de kinderen lege batterijen meebrengen ( in een daarvoor bestemd zakje dat ze 

hiervoor meekrijgen). Wij verzamelen die dan in een ton, en we kunnen hiermee punten 

verzamelen, waar we dan didactisch materiaal mee kunnen aankopen. Breng dus je oude 

batterijen maar binnen bij de klastitularis! 

 

Rapport en oudercontact lagere school 

Maandag 22 oktober krijgt uw kind zijn/haar eerste rapport; u kan dit de dag nadien ( 23 

oktober) komen bespreken tijdens het oudercontact. Inschrijvingsbriefjes hiervoor worden 

nog tijdig meegegeven. Indien u problemen op leergebied van uw kinderen wil bespreken 

bent u altijd welkom, u hoeft hiermee niet te wachten tot een ouderavond.  

 

Vrijaf 

8 oktober hebben we een dagje vrijaf! 

Herfstvakantie van zaterdag 27 oktober tot en met zondag 4 november. 

 

Vriendelijke groeten,                                                           Directie, 

Het schoolteam                                                                     Martine Van der Auwera 


