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NIEUWSBRIEF 
NOVEMBER 2015 

 

 

ALGEMEEN 
  
 

• Vrije dagen  

� ma. 2 november t.e.m. vr. 6 november 2015:  Herfstvakantie 

� wo. 11 november 2015:    Wapenstilstand 

 

• Koeken 

Mogen wij vragen dat wanneer u een koek met uw kind meegeeft, u steeds de naam van uw 

kind op de wikkel schrijft .  Indien u een koek of fruit in een (koeken)doosje meegeeft ook 

hierop de naam van uw kind voorzien a.u.b.. 

 

• Voorleesweek 

In de loop van de maand november wordt er een klasoverschrijdend project “voorlezen” 
uitgevoerd in de kleuterschool en de 1

e
 graad van de lagere school.  Ook in de andere klassen 

wordt er dan voorgelezen. 
 

• Nieuws van de oudervereniging 

Op za. 14 november 2015 organiseert onze oudervereniging naar jaarlijkse gewoonte een 

kaas- en wijnavond in de refter van onze school.  U ontving reeds een aparte brief met meer 

info. 

 

• Oproep 

Indien u thuis plastieken potjes met deksel heeft waar u niets mee doet, mag u deze 

meebrengen naar onze school.  Wij kunnen deze gebruiken in onze refter. 

 

• Toeka: Dag van de Kinderrechten 

Op vr. 20 november 2015 schenken wij extra aandacht aan de rechten van het kind. 

 

• Milieu: Zero afvaldag 

Op dinsdag 24 november gaan we de strijd aan tegen de afvalmonsters! We staan op de 

Zero-Afvaldag stil bij het te veel aan afval en hoe we alles nog beter kunnen sorteren.  

Jullie kunnen alvast helpen door te zorgen voor zo weinig mogelijk afval. Natuurlijk is het ook 

goed om in het algemeen hier nog eens extra op te letten: koekendoosjes, drinkbussen, geen 

koekjes in aparte verpakkingen,... Wij hopen op jullie medewerking! 

 

 

 

 

 

 

 

 



• Verkeer: Fluodag 

Aangezien het ’s morgens weer donker is, zouden we graag het dragen van fluo in de kijker 

willen zetten. 

We moedigen jullie en de kinderen aan om de hele week fluo te dragen (en liefst daarna ook 

nog). 

De klassen kunnen hiermee zelfs een kleine verrassing verdienen.  Dit geldt zowel voor de 

kleuter- als voor de lagere school. 

Op wo. 18 november 2015 houden we zelfs een “zotte fluodag”.  De kinderen mogen zich dan 

zo gek mogelijk in fluo verkleden.  

En we mogen zeker niet vergeten: de enige echte reden om fluo te dragen is de zichtbaarheid 

verhogen! 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE KLEUTERSCHOOL 
 

• Activiteiten – uitstappen 

� di. 10 november 2015:         De kleuters van K3 brengen een bezoek aan   

                                             “Heks Kamille” te Heffen. 

                                             Kostprijs:   4 euro 

� ma. 30 november 2015: Verteltheater “Belleman” op school voor alle  

                                            kleuters. 

                                              Kostprijs: 3 euro 

 

• Sportactiviteiten 

� do. 12 november 2015:       De kleuters van K2 en K3 nemen deel aan de SVS-activiteit 

                                             “Rollebolle” in de Nekker te Mechelen.                                              

                                             Kostprijs:   3 euro. 

 

• Zwembeurten 

 

di. 10 november 2015 K2 + K3 

vr. 13 november 2015 IK + K1 

di. 24 november 2015 K2 + K3 

vr. 27 november 2015 IK + K1 

�

• Kerstboeken 

U kan vrijblijvend kerstboeken van Dopido (IK + K1), Dokadi (K2A + K2B) of Doremi (K3) 

bestellen aan de prijs van 6 euro per stuk via het bestelformulier. 

 

• Nieuwjaarsbrieven 

In de kleuterschool wordt 1 nieuwjaarsbrief door de kleuters zelf gemaakt in de klas.  
Deze is bestemd voor de ouders.  De andere nieuwjaarsbrieven kunnen besteld worden 
via het bestelformulier aan 1 euro per stuk.�
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NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
�

 

• Activiteiten – uitstappen 

� ma. 30 november 2015: Verteltheater “Belleman” op school voor alle  

                                             klassen. 

                                             Kostprijs: 3 euro 

 

• Zwembeurten 
 

ma. 9 november 2015 5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

di. 17 november 2015 1
e
 lj. + 2

e
 lj. 

vr. 20 november 2015 3
e
 lj. + 4

e
 lj.  

ma. 23 november 2015 5
e
 lj. + 6

e
 lj. 

 

• Bosklassparen 

Vanaf dit schooljaar willen we het bosklassparen voor het 3
e
 leerjaar integreren in de 

schoolrekening.  We sparen in totaal voor 85 euro. 

Dit wil zeggen dat we de drie schijven die dienen betaald te worden voor de betaling van de 

bosklassen van mei 2016, als volgt zullen verwerken. 

 Schijf 1 (30 euro) �  op rekening “mei – juni 2015” (reeds afgerekend) 

Schijf 2 (30 euro) �  op rekening “november – december 2015”  

Schijf 3 (25 euro) �  op rekening “januari – februari 2016” 

 

• Zeeklassparen 

Zoals de voorbije jaren willen we het zeeklassparen voor het 5
e
 leerjaar integreren in de 

schoolrekening.  We sparen in totaal voor 165 euro. 

Dit wil zeggen dat we de drie schijven die dienen betaald te worden voor de betaling van de 

zeeklassen van oktober 2016, als volgt zullen verwerken. 

 Schijf 1 (55 euro) �  op rekening “november – december 2015” 

Schijf 2 (55 euro) �  op rekening “januari – februari 2016”  

Schijf 3 (55 euro) �  op rekening “maart – april 2016” 

 

• Kerstboeken 

U kan vrijblijvend kerstboeken van Zonnekind (1
e
 + 2

e
 leerjaar), Zonnestraal (3

e
 + 4

e
 leerjaar) 

of Zonneland (5
e
 + 6

e
 leerjaar) bestellen aan de prijs van 6 euro per stuk via het 

bestelformulier. 

 

• Nieuwjaarsbrieven 

� Nieuwjaarsbrieven kunnen vrijblijvend via de school aangekocht worden aan de prijs van 
1 euro per brief, te bestellen via het bestelformulier.�

� OPGELET!: 
*  In het 1

e
, 2

e
, 3

e
 en 4

e
 leerjaar worden er 3 brieven door de leerlingen zelf  

   gemaakt.  Extra brieven kunnen besteld worden via het bestelformulier van  
   november. 
*  De leerlingen van het 5

e
 en 6

e
 leerjaar maken zelf GEEN  

   nieuwjaarsbrieven in de klas.  Alle nieuwjaarsbrieven dienen besteld te  
   worden via het bestelformulier van november.�

 
 
 
 
 

Heidi Dils       Het schoolteam 
directeur 

 

 

  



Voorstelling van onze stagiaires voor het schooljaar 2015-2016: 
 

 
Mijn naam is Femke van Aelst. 
Ik ben 21 jaar en woon in Duffel/Lier. 
Nu volg ik mijn tweede jaar kleuteronderwijs aan Thomas more Mechelen. 
Mijn vrije tijd spendeer ik voornamelijk aan mijn twee kleinere broers  
Jeff en Arthur  (9 en 7 jaar). Het zijn geen kleutertjes meer maar toch  
vinden ze het reuze fijn dat de "grote zus" kleuterjuf in wording is. 
Ik zal stage doen in het klasjes van IK (juf Liesbeth) en K2B (juf Ilse). 

 

 

 
Ik ben Lore Bastens 
Ik ben 20 jaar en ik woon in Putte.  Ik interesseer me heel erg in voetbal.  
Ik ben vanaf mijn geboorte mee naar de voetbal gegaan en doe dit na 20 jaar  
nog steeds. Ik ga elke zaterdag of zondag naar de voetbal van KFC Putte kijken. 
Verder ga ik graag eens naar de film en iets drinken met vrienden. 
Ik zal stage doen in de klasjes van K1 (juf Elke) en K3 (juf Kathleen). 

 

 

 
Mijn naam is Christophe Thys, ik ben 21 jaar en woon in Kontich.  
Mijn hobby is vooral zwemmen. Daar steek ik veel tijd in.  
Ik heb vroeger op hoog niveau gezwommen maar dat is nu wat geminderd.  
Ik geef zelf ook zwemles en training bij zwemvereniging Lier.  
Ik zal bij jullie op school stage doen in het 1

e
 leerjaar bij juf Suzanne en  

in het 5
e
 leerjaar bij meester Geert. 

 

 

 
Hallo! 
Ik ben Ellen Lenders.  Ik studeer om leerkracht te kunnen worden  
en woon in Kontich.  Om veel ervaringen op te doen doe ik dit jaar  
stage bij juf joke in 2B. 
Ik hoop hier veel te kunnen bijleren en ik ben dan ook helemaal  
klaar om enkele lessen aan de kinderen te geven!  
 

 

 
Ik ben Rebecca Vints.  Ik zal stage doen in het 4

e
 leerjaar bij juf Ines. 

Ik ben kunstenaar en ga graag creatief aan de slag. 
Op dit moment ben ik actief bezig binnen kunsteducatie voor de  
jeugddienst van Berchem. 
Het lesgeven heeft mij echter altijd aangetrokken en daarom heb ik 
besloten deze opleiding te volgen. 
Ik heb een passie voor werken met kinderen en hoop dit dan ook  
in de toekomst verder te zetten.  
 

 

 
Mijn naam is Sarah Van Dessel. Ik ben 23 jaar en alvorens ik me toelegde  
op de leerkrachtenopleiding  behaalde ik mijn diploma 'kunst- en  
cultuurbemiddeling'. Ik hou van kunst en cultuur, ben graag creatief bezig,  
maar miste iets. Daarom een extra opleiding. Als leerkracht krijg je de kans  
om aan de slag te  gaan met kinderen en jongeren. Je kan hen iets bijbrengen,  
hun talenten ontdekken en ze inspireren. Want, dat wil ik doen! Als voormalig  
Chiroleidster kreeg ik de smaakt te pakken en nu wil ik er voor gaan: juf worden!  
Ik zal stage lopen in het 4

e
 leerjaar bij juf Ines.  

 


