NOVEMBER 2021

maandag

De herfst is in het land…

dinsdag

woensdag

donderdag

Bib 2B
Week B
08-11 tot
12-11

Toneel LJ5
Zwemmen 1A-1B-4A-4B

Zwemmen 2A-2B-3A
Oudercontact 6A (zie
GIMME)

Schoolfotograaf
(klasfoto’s, individuele
foto’s, broers/zussen)

Oog voor Lekkers:
Clementine
dank aan de schilouders!
Bib 3A – 3B

vrijdag

Feestdag:
Wapenstilstand

Bib 1A – 1B

KIVA-lessen

Week A
15-11 tot
19-11

Oog voor Lekkers:
Appel Golden
dank aan de schilouders!

Zwemmen 6B

Bib 2A

Zwemmen 5A-5B-6A
Week B
22-11 tot
26-11

Week A
29-11 tot
03-12

Zwemmen 1A-1B-4A-4B

Zwemmen 6B

Zwemmen 2A-2B-3A

Oog voor Lekkers:
Kaki Persimon
dank aan de schilouders!
Oog voor Lekkers:
Sinaasappel
dank aan de schilouders!
Zwemmen 5A-5B-6A

Zwemmen 3B

De Sint en zijn Pieten
op bezoek in school!

KIVA-activiteit

Toneel op school voor
Kleuters + LJ1

weekend

NIEUWS VANUIT DE SCHOOL

KLAVERTJE VIER
Samen voor Verkeer : Helm op! Fluo Top! Zie bericht op GIMME voor de uitgebreide uitleg van deze verkeersactie.
Samen voor Gezond : Groenten zijn gezond. Probeer ook eens meer groenten meer te geven met je kind. Er zijn heel wat kindvriendelijke groentesnacks en
lunchmaaltijden met groenten. Boordevol vitaminen en lekker!
Samen voor Milieu : Ik gebruik een koekendoos. Papiertjes rond de koekjes moeten thuis blijven. Je stopt het koekje in een koekendoos.
Samen voor KIVA : Iedereen hoort erbij! Goed in contact: zo doe je dat!
Samen leren leren : Moeilijke woorden of begrippen zoek ik op. Leer je kind nadenken over de taal. Wat zou dit woord betekenen? Zoek het eens op? Kan je het
afleiden uit de context van de tekst?

AANDACHT VOOR…
 … mondmaskerplicht binnen de schoolgebouwen en bij drukte.
 … het laten dragen van een fluohesje/fluohoes als kinderen te voet of per fiets naar school komen.
 … het laten dragen van een fietshelm indien de kinderen per fiets naar school komen.
 … een volledige check-up van de fiets. Met de donkere maanden moeten voor- en achterlicht werken, reflectoren aanwezig zijn op pedalen en/of spaken,…
 … ziektesymptomen. Stuur je kind niet naar school als het ziek is (koorts, overgeven, keelpijn, hoofdpijn,…). Blijf waakzaam.
 … een warme jas, een jas met een kap. Het wordt kouder en natter. Bescherm je kind.

