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Voorwoord
In het begin van het schooljaar willen wij u graag briefen omtrent de
initiatieven die wij namen om het sociaal contact tussen de kinderen te
optimaliseren.

Nieuws

De kinderen spelen vanaf nu zowel in de voor- als namiddag op verschillende
tijdstippen. Zo spelen 1e, 2e en 3e lj. samen, even later spelen het 4e, 5e en

geboorte:

6e lj. Eerst spelen ook onze jongste kleuters samen, nadien onze 2e en 3e
kleuterklas. Hierdoor hebben de kinderen heel wat meer speelruimte. De
voorbije weken leerden ons dat er hierdoor ook heel wat minder conflicten
zijn.
Over de middag is er een ruim aanbod voor kinderen die blijven eten:
spelenkoffers, leesklas, ballen, … zijn maar enkele van de mogelijkheden.
In onze gangen vindt u kleine kunstwerkjes gemaakt door onze lln. van het 6e
lj. met een anti-pestboodschap.
Ons 3e en 5e lj. nemen dit jaar deel aan “Animal tails”, een workshop waarbij
men op een respectvolle manier leert omgaan met elkaar, dit aan de hand
van de omgang met dieren.
We installeren binnenkort een bankje waar kinderen even tot rust kunnen
komen, ruzies kunnen uitpraten, … Ons stille plekje …

1/9/2017 Laura
Zusje van Maxim (4A) en Luna (3B)
7/9/2017 Yasin Sefa
Broertje van Sude (5A) en Suna (1KLB)
15/9/2017 Liv
Zusje van Nina (3B)

Er wordt dit schooljaar ook een infoavond georganiseerd rond cyberpesten.
We brengen u tijdig op de hoogte van het wat en wanneer.

overlijden:

We wensen de kinderen veel aangename speeluren toe!

Voorbije activiteiten
6/9

Startmoment leesmarathon Elohim
(4de, 5de, 6de lj.)
Zie website blog 4A,4B,5A,6A!

sept. De leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar steken om de beurt een
handje toe in de refter. Vele handen
maken licht werk!

° 3/12/1931  23/9/2017
Lea Baert
mama van juf Kathleen (2A)

11-15/9

Bosklassen in Massembre… zie
website lager blog van 6A/6B

UIT DE KINDERMOND
 Op bosklas, bij het aankondigen
van de siësta: “Juf, hoe zit dat dan

21/9 Technolocus Marc Govaert, de opa van Tiebe
en Wout, zet de (w)onderzoekers in ons in vuur
en vlam voor natuur en techniek.
zie website lager blog 6A en 6B

21/9

25/9

voor onze fiësta?” (6de leerjaar)
 Op bosklas: “Juf, ze doen klopje
trek bij ons!” (6de leerjaar)

We gingen reeds op avontuurlijke schoolreis naar
The Outsider in Oudenaarde!
We leerden elkaar beter kennen op het water
of bij het moeras! (3de lj)
zie website lager blog van 3AB

OPROEP

Bezoek aan het huis van Alijn + bekijken van een poppenspel
(5A en 5B) zie website lager blog van 5A

→ Klas 3B is nog op zoek naar
oude tennisballen!

→ Gelieve truien en jassen van
uw kind(eren) te naamtekenen.
Zo komen ze steeds terecht.

25/9 Klas 4A haalde deze maand al een eerste
klasbeloning binnen. ZIj kozen voor een
“pyjamadag”. Zie foto’s op onze blog!
website lager blog 4A

28/9

Veldloop Melle. Proficiat aan alle deelnemers!

Komende activiteiten
3/10
4/10

Tuin van Kina: Spinnenmuseum (2de lj.)

11/10
12/10
13/10
18/10
19/10
24/10

Animal Tails (3A)

25/10

Dossin+speelgoedmuseum (6de lj.)

Sint-Franciscusfeest: Wonderlijke voorstellingen voor groot en
klein!

TENNISNIEUWS
Sebastien Cauhapé (6B) werd het
weekend van 9 en 10 september
Kampioen van Vlaanderen bij de
Jongens U11/1, na eerder al
Kampioen van Oost-Vlaanderen
(U11/1) en interclubkampioen U13/2
gespeeld te hebben.
PROFICIAT SEBASTIEN!

Leeruitstap naar Gent (4de lj.)
Rapport 1
Animal Tails (3B)
Oudercontact LO-deel 1
Oudercontact LO-deel 2

MAANDAG 30 OKTOBER
TEM.VRIJDAG 3 NOVEMBER 2017
HERFSTVAKANTIE!

Sebastien is opgenomen op de lijst
van beloftevolle jongeren van Tennis
Vlaanderen.

