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INSTAPDAG 
Maand 7 november 2022 is een

nieuwe instapdag voor de
kleuters. Er zullen 12 nieuwe

vriendjes starten in KPA 
bij juf Lisy.

Hopelijk voelen alle kleuters zich
snel thuis in het klasje.

Welkom in onze kleine wereld!

WAPENSTILSTAND

Vrijdag 11 november is het
wapenstilstand en is het voor

iedereen een vrije dag. Die dag
wordt er in Weelde een

herdenking georganiseerd. 
Meer hierover vind je op 
https://www.ravels.be/11-

novemberviering

Vrijdag 14/10/2022 gingen de deuren van de boerderij
van boer Teun open voor het grootouderfeest. Boer
Teun was op zoek naar een boerin om hem te helpen
op de boerderij. Gelukkig was er Dina van Boer zoekt
vrouw om hem te helpen. Zo kwam boerin Fien bij
Teun terecht. Op de boerderij is er altijd wel heel veel
werk. De kleuters van onze school hebben heel hard
gewerkt om alles in orde te brengen zodat boerin Fien
bij boer Teun ging wonen. De dag werd afgesloten met
een feest. De grootouders werden getrakteerd op een
show met dans en muziek. Onze kleuters haalden het
beste in zichzelf naar boven. Iedereen heeft er van
genoten.
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SPAARACTIE

FLUOHESJES
De dagen worden weer korter. ʼs Morgens en ʼs avonds
kan het nog donker zijn als de kinderen naar school
komen of terug naar huis gaan. Het is heel belangrijk
om zichtbaar te blijven in het verkeer. Daarom starten
we na de herfstvakantie tot aan de paasvakantie
weer met onze fluoactie. Nieuwe kleuters en leerlingen
van het 1ste en 4de leerjaar krijgen binnenkort een
nieuw fluohesje. De andere kinderen gebruiken hun
fluohesje van vorig schooljaar terug. Indien je toch een
nieuw fluohesje wenst, kan je er in de school aan de
prijs van € 5,00 per stuk een kopen. Vanaf maandag
07/11/2022 tot aan de paasvakantie 2023 is het dragen
van het hesje voor iedereen verplicht!

Je hebt ze waarschijnlijk wel al
gespot: op élke Zespri-kiwi vind
je een sticker. Op school sparen
wij deze stickers. Met een volle

spaarkaart krijgen we dan ballen
voor onze school. Helpen jullie
mee? Je mag de stickers aan het

onthaal op de spaarkaart plakken. 
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OPERATIE PROPER  RAPPORTEN 
Woensdag 23/11/2022 krijgen
de leerlingen van de lagere
school het eerste rapport van
dit schooljaar. Voor de
leerlingen en ouders is het
rapport een belangrijke
aanwijzing in verband met de
gemaakte vorderingen of
eventuele tekorten. Toetsen,
rapporten, punten en
beoordelingen moeten een
duidelijk beeld geven van de
ontwikkeling van de kinderen
en deze kunnen het best
worden toegelicht tijdens een
gesprek. Daarom worden er na
dit rapport ook oudercontacten
voorzien op woensdag
23/11/2022 en donderdag
24/11/2022. Jullie ontvangen
hiervoor tijdig een bericht via
het ouderplatform om in te
schrijven.

OUDERCONTACTEN
KS

OUDERPLATFORM
Je kan de berichten van het ouderplatform makkelijk vertalen naar een andere taal. Dit doe je door in het
ouderplatform een bericht te openen en op het linkse icoontje te klikken.

Er opent een menu met 12 beschikbare talen. Als je 1 van deze talen aanklikt, zal het bericht automatisch naar deze
taal vertaald worden. Bijlagen kunnen niet vertaald worden, maar dit kan je zelf via https://translate.google.com

Weggegooide papiertjes, zwerfblikjes, zwerfvuil, we zien het jammer
genoeg overal in onze straten. Wellicht zijn jullie al vertrouwd met het
begrip ‘Mooimakers’, vrijwilligers die ons dorp van zwerfvuil komen
verlossen. Ook onze school wil opnieuw een steentje bijdragen. Daarom
hebben we ons voor het 2de jaar op rij ingeschreven voor het project
'Operatie Proper'. Op 13 oktober ontvingen we een brief van Polleke en
Tuur. Hiermee werd dan ook het startschot gegeven voor het project. 
Wat is Operatie Proper? Dit houdt in dat wij ons engageren om onze
speelplaatsen en de straten omheen de school zwerfvuilvrij te houden. Het
is ook heel belangrijk om afval te vermijden. Denken jullie er nog aan om
geen brikjes, blikjes, in plastic verpakte koeken en andere verpakkingen
voor eenmalig gebruik aan jullie kind mee te geven.

VOORLEESWEEK

K2: 07/11/2022 - 08/11/2022
- 09/11/2022
KPA: 14/11/2022
K1: 14/11/2022 - 15/11/2022
K3: 21/11/2022 - 22/11/2022

Na de herfstvakantie worden er
oudercontacten georganiseerd
in de kleuterschool:

Tijdens dit moment wordt het
welbevinden van de kleuter
besproken.  Via het
ouderplatform krijgen jullie
een bericht zodat je kan
inschrijven voor dit gesprek. 

of klein je ook bent, en hoe goed
of minder goed je zelf leest. Het
is één en al oor zijn. Deze
voorleesweek staat luisteren
centraal. Want wie goed luistert,
leest meer. Onze school zal ook
die week extra aandacht
besteden voorlezen. Zetten jullie
mee je voorleesoren op?

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de
Voorleesweek, van 19 tot en met 27 november, zet Iedereen Leest jaarlijks
het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Dit jaar is het thema
'Lezen met je oren'. Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren met je
ogen. Het is avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd
open meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe groot

Wij gaan voor
herbruikbare
drinkflessen en
koekendoosjes.
Voorzie deze wel van
naam en klas. Wisten
jullie dat we zo vorig
schooljaar €750
hebben verdiend?
Hiermee kunnen we
onze speelplaats wat
verfraaien. Dit jaar
gaan we voor
hetzelfde doel. Doen
jullie ook weer mee?

https://translate.google.com/

