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 DE MAAND IN BEELD 

 

Taartenverkoop 

TEN VOORDELE VAN EEN NIEUW SPEELTOESTEL 

VOOR DE KLEUTERS! 

Zoals reeds meegedeeld vorige week, wordt de bestelperiode 
van de taartenverkoop verlengd. Het is namelijk momenteel 
niet toegelaten om verkopen te organiseren als school of 
vereniging. 

Er kunnen taarten besteld worden t.e.m. donderdag 
10/12/2020. De taarten worden geleverd op vrijdag 18/12. 

U kan heel eenvoudig bestellen via deze link: 
https://forms.gle/GjVZCXrvbpXDbpzL8 

Bestellingen kunnen betaald worden via overschrijving op de 
rekening van de Vriendenkring: BE76 3770 7189 2595 met 
vermelding van de naam van uw kind. 

Alvast bedankt voor jullie steun! 

  

 

 

INSTAPDAG 

Welkom nieuwe leerlingen! 
 

Na de herfstvakantie verwelkomen wij steeds enkele 
nieuwe kleutertjes in de klas van juf Karolien. 
 
Lieve Marieke en Lena 
 
Je bent welkom in onze school.  
Veel andere kinderen en de juf verwachten je.  
Het speelgoed staat klaar en de juf haalt een heleboel 
spelletjes en verhalen tevoorschijn! Geniet ervan!  
 
Ook in de klas van juf Jessie en juf Femke startten 2 
nieuwe leerlingen: welkom Christopher en Leandro! 
 
 
 
 

 

Sint-Maarten liet van zich 

horen! 

Tijdens de verlengde herfstvakantie 
lieten Sint en Piet, op afstand, van 
zich horen! De oude wijze man kon 
dit jaar niet op bezoek komen 
wegens corona, maar leverde de  
klascadeautjes en lekkers in de 
vakantie op onze school!  
Bedankt Sint en Piet! En tot volgend 
jaar! 

 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fforms.gle%2FGjVZCXrvbpXDbpzL8%3Ffbclid%3DIwAR0uix56OcmRN977sgAR_wM1GHprlXrPPiuR2aXEUHkZ7Ws9mPgUA8EZOYE&h=AT2E1NQDQK9G0lp1k5tOMxNohlWAsi7XABS3490bUoannhWDLNYsd4bAMgnZ8_cRff0F5N6mXqhf_NlBte_WyHv2EUZuZ8EzJvKnv7yRlqMND_s0rRfaPZF2IJC_hE0mfKbk5-XeVdcczk4spv-0SO2guzfNuozgvUrobGRkNARISasy2OrOPz-HlF4OEgFwhG2zzjotz8BlRaJPUk1r1UTMiHNNOeKKxwGT5-ZFBP8r9ndOXXoL8QbniA4l_nkbUfzOBFQZeDxJ2mvGbjuUH7nUw1JO7dvJ7yIQG4ofvBHjT8xkD2qOxgeRNQcowyHg_0GrykSVUctGoaObQFpIK2aRPUHtpoABKL3WgPrzpk0jL1Mg6gZDK356ukXtm31-Zjtj_46njKs7SUy-q7b_38tfMnG93TqP5HYp_2Cj01_xj38o_Q1BZc9VUS8jV4TrLyB8LQdPTP5G32PUhbgvyrI-Sor2s1lBLtI31EwKMijYM5lHH8oOyA2c1aBEdkXaMOHB-EbBH-ow7_5S0qyrcG4BSauSgijmed1Ppt-LVahoMaeajL64L5sBZEpgrJcbJ8cG3U3J06gogcXihxrWVS8CSa5YA_naPQysSOqPZ7QDTmd-8IKJdX4qh74AAy_oWvXdUQ
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LEERLINGENRAAD 2020-2021 

Dit zijn de verkozenen! 

IEDEREEN LEEST 

Voorleesweek van 

23 t.e.m. 28 

november 
 
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan 

jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zet 

Iedereen Leest het belang én het plezier van 

voorlezen in de kijker. 

De Voorleesweek loopt van 21 t.e.m. 28 

november. Onder het motto 'Lezers maak je 

samen' zetten ze dit jaar in op 

ouderbetrokkenheid. Ouders zijn immers 

cruciaal voor de leesopvoeding van een kind: 

hun invloed is het grootst, zo blijkt uit 

onderzoek. Maar ze staan er niet alleen 

voor. Een heel netwerk rondom hen kan hen 

ondersteunen in die taak: kinderbegeleiders, 

bibmedewerkers, leerkrachten... 

Want lezers, die creëer je samen. 

Ook dit schooljaar nemen we uiteraard 

opnieuw deel. Voor meer info kan je ook 

steeds terecht op de website 

www.voorleesweek.be  

Welke initiatieven nemen we?  

Elke dag wordt er voorgelezen in de klas 

door de juf/meester. 

Ook zullen er leestips op Facebook worden 

gegeven. We doen dan ook telkens een 

oproep om zelf foto’s te delen in de reacties, 

dus houd Facebook zeker in de gaten! 

 

 

 

 

 

 

TEKENFUND 

Vernieuwing van de 

klasbib 

Enkele jaren geleden namen we reeds deel 
aan een actie van Tekenfund: onze 
leerlingen maken een kunstwerk, dat 
vervolgens kan gedrukt worden op kaartjes, 
tassen, brooddozen, placemats,… 
Deze kunnen dan besteld worden via hun 
eigen webshop. Ideaal als kerst- of 
nieuwjaarscadeautje! 
De opbrengst zal dit jaar gebruikt worden 
voor  de vernieuwing van de klasbibs. 
De bestelde cadeautjes worden geleverd 
vóór de kerstvakantie. Binnenkort meer!  
 

Dit jaar werden de leden van de 
leerlingenraad door een jury van 
juffen/meesters verkozen! 
 
De verkiezingen verliepen deze keer eens op 

een andere manier: leerlingen konden 

kandideren bij hun juf/meester. Die koos dan 

de meest geschikte kandidaten. Op die 

manier willen we iedereen dezelfde kansen 

geven en worden niet telkens alleen de 

“populairste” kinderen verkozen.   

 

De eerste vergadering is al achter de rug en 
ook het eerste actieplan werd besproken: 
lezen met de kinderen van L1, op een leuke 
manier!  Binnenkort worden ook de 
voorstellen van de leden op tafel gelegd en er 
wordt samen bekeken welke punten op korte, 
middellange of lange termijn kunnen worden 
uitgevoerd. 
 
Proficiat Emile, Annelien, Fran, Cara, Marwa, 
Silke, Tristan, Maia en Louise! 
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ACTIVITEITENKALENDER 

 

Deze scholen bevinden zich momenteel in code oranje. Dit houdt o.a. in dat buitenschoolse activiteiten niet doorgaan. 
 
Ma 23/11/20  Start voorleesweek 
Wo 25/11/20  Bezoek CLB L1 (deel 2) 
 
Do 10/12/20  einde taartenverkoop   
 


