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1. Nieuwe instappers
Na de herfstvakantie verwelkomen we graag 3 nieuwe zonnekindjes in K0!

Amélie, Kate Lynn en Nand worden met veel enthousiasme
verwacht in het klasje van Juf Daphne!
Hopelijk voelen ze zich snel thuis hier op school!

2. HELM OP FLUO TOP
We hadden het er al over in het schoolkrantje van september! De actie

HELM

OP FLUO TOP is een feit (na de herfstvakantie). De kinderen krijgen
een infofolder mee en de spaarkaarten en stickers zijn toegekomen
(worden in de klas bewaard)! Wie met hesje naar school komt, kan een sticker krijgen
en sparen voor een beloning.
We willen er wel nog aan toevoegen dat ook de kinderen die met de auto

gebracht worden (en vaak een stukje te voet gaan) kunnen meedoen aan deze actie!
Ook de kleuterschool doet mee! Kleuters die geen eigen fluohesje hebben,
krijgen er eentje na de herfstvakantie! Gewoon even melden aan de klasjuf!
Veiligheid voor alles… dus na de herfstvakantie…HELM OP

FLUO TOP!

ZONNEKINDJES ZULLEN en MOGEN GEZIEN WORDEN ☺
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3. TE GEKKE FLUOdag
Ook in november organiseren we een

TE GEKKE dag! Die sluit naadloos

aan bij onze actie Helm op Fluo Top!
Om de donkere dagen wat extra op te vrolijken dragen we op
woensdag 15 november zoveel mogelijk

FLUO!!!

Fluoharen, fluokledij, fluoaccesoires, je kunt het zo gek
niet bedenken, of het kan/mag ☺

4. Grootouderdagen kleuterschool
Op dinsdag 14 en donderdag 16 november worden

alle grootouders nog eens extra verwend door
hun kleinkinderen hier op school! We verwachten ze voor

een gezellig samenzijn en een boswandeling! Een dagje
samen genieten met hun kleine kapoenen! Uitnodigingen werden al eerder meegegeven!

5. Den Doodendraad L5/L6
Op donderdag 9 november maken de leerlingen van L5 en L6
een educatieve en interactieve wandeling Den Doodendraad.
Ze duiken in ons oorlogsverleden en kunnen door middel van
spelen, verhalen, inleefervaringen zoals op de vlucht slaan, in het
verzet zitten, dodendraad oversteken enz. Deze inzichten worden ook gekoppeld naar de
actuele geschiedenis! Het verleden kennen om het heden beter te begrijpen. Aangepast
schoeisel en (regen-)kledij zijn een must! Meer info volgt nog via klasleerkracht.
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6. Zweminstuif
Jippie… woensdagnamiddag 15 november is er weer de niet te missen

ZWEMINSTUIF voor L1, L2,L3, L4!!! Het is een
recreatieve zwemontmoeting met 8 waterspelen in het diep voor de
zwemmers en 8 spelen in het instructiebad voor de niet-zwemmers
(met doorschuifsysteem zodat alle spelen aan bod komen).
Elk kind krijgt bovendien een aandenken mee naar huis. De kinderen
kregen al een inschrijvingsformulier mee!

7. Kronkeldidoe L1

Kronkeldiedoe is een mannetje vol energie dat langs
verschillende oefeningen kronkelt en veert. De kinderen doorlopen 15
activiteiten via een doorschuifsysteem: steppen, toestellen
overschrijden, balanceren, springkasteel… en nog veel meer!
Kronkeldiedoe gaat door op maandag 27 november (nm) in Essen.
Praktische info volgt na de herfstvakantie!

8. Oudercontact KS
Het eerste trimester zit er bijna op en uw kleutertje is alweer flink gegroeid, letterlijk
en figuurlijk! Zit u met vragen? Maakt u zich zorgen over iets?
Op maandag 27 november of donderdag 30 november krijgt u de kans om
met de klasjuf over het wel en wee van uw kleutertje te praten!
Uitnodigingen volgen nog.
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9. QUIZ QUIZ – ZONNEKIND QUIZ – QUIZ QUIZ

Jihaaaa …. hij komt er weer aan…. (neen niet de Sint ;-))
DE ENIGE ECHTE ZONNEKIND QUIZ!!!!

SAVE THE DATE – 23 maart
2017!!! Meer info volgt na de herfstvakantie!
10. Belangrijke mededeling aan alle ouders
We leven in een leuke en boeiende tijd! Door de
digitalisering kunnen ouders en leerkrachten ook
erg makkelijk met elkaar communiceren! Daar zijn
we erg blij om en dat komt de kinderen ten goede!
Maar ook leerkrachten hebben nood aan digitale
detox ;-) Jullie mogen gerust ’s avonds laat of in het
weekend mails doorsturen; maar verwacht dan niet
dat er altijd meteen gereageerd wordt. Iedereen heeft nood aan rust en heeft daar
ook recht op! Bedankt voor jullie begrip.
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11. AGENDA NOVEMBER 2017
ma 06 start na de herfstvakantie
do 09 Den Doodendraad L5/L6
di 14 grootouderdag KS
wo 15 TE GEKKE FLUODAG
zweminstuif (nm)
do 16 grootouderdag KS
vr 17 zwemmen
ma 27 Kronkeldidoe L1
individuele ouderavond KS (deel 1)
do 30 individuele ouderavond KS (deel 2)

