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OKTOBER 2020 
 

1 Do VM: Juf Caroline DJ naar intervisie zorg 

NM: juf Marina naar intervisie zorg 
2 Vr - sportdag lager (geen zwemmen voor L2) 

- VM: mevr. Sofie naar vergadering 
3 Za  
4 Zo  
5 Ma - sportdag kleuters 
6 Di - VM: juf Melisa en juf Mieke VB op bijscholing 
7 Wo - 10 uur: jaarthema 

- juf Marina en juf Yamina op bijscholing 
8 Do - VM: juf Sofie op bijscholing 

- VM: mevr. Sofie naar vergadering 

- 14.40u vergadering niveaulezen 

- 15.05u eerste keer niveaulezen 
9 Vr - zwemmen L2 
10 Za - eerste communie L2  
11 Zo  
12 Ma -NM: mevr. Sofie naar vergadering 
13 Di  
14 Wo Pedagogische studiedag. 

Alle kinderen vrijaf. 
15 Do - mevr. Sofie hele dag naar cursus Profs 

-15.05u niveaulezen 
16 Vr - zwemmen L2 

- 12.15u leerlingenparlement 

- 13.30u L2 naar de bib 

- NM: muzomolen 1ste graad 
17 Za  
18 Zo  

19 Ma - fotograaf op school 
20 Di - fotograaf op school 

- personeelsvergadering: geen studie 
21 Wo - 9u toneel PK1A- PK1B –PK1C in de stadsschouwburg 
22 Do - VM: juf Caroline DJ op bijscholing 

- VM: L4: medisch onderzoek op school 

- NM: mevr. Sofie naar vergadering 

- 15.05u niveaulezen 
23 Vr - mevr. Sofie hele dag naar vergadering 

- zwemmen L2 

- NM: muzomolen 1ste graad 
24 Za Halloweentocht 
25 Zo  
26 Ma  
27 Di  
28 Wo - L3-L4-L5-L6 naar de bib 
29 Do - VM: K2 medisch onderzoek op school 

- 15.05u niveaulezen 
30 Vr - rapport  

- zwemmen L2 

- VM: medisch onderzoek L6 

- NM: muzomolen 1ste graad 

 
-We vinden het als schoolteam heel leuk dat we, na een paar 

aanpassingen, te horen kregen van de politie dat alles veilig verloopt nu. 

Ook werd er een pluim aan jullie als ouders gegeven dat jullie zo 

plichtsbewust allemaal je mondmasker dragen en de 1.5m-regel zo veel 

mogelijk respecteren aan de poort. Doe zo verder! 

 

-Sommige ouders van kleuters vroegen zich af of hun geld of brieven 

dat ze meegeven met hun kind wel terecht komen nu ze het ’s morgens 

niet meer persoonlijk kunnen afgeven aan de juf. Er staat vanaf nu ’s 

morgens een doos aan de kleuterpoort waar je zelf je envelop kan in 

deponeren als je het niet vertrouwt om het mee te geven in de 

boekentas. Dit enkel als je dat wil. Schrijf er dan wel goed op waarvoor 

het dient en altijd ook naam en klas. Zo ben je zeker dat het op school 

toekomt. Die doos wordt om half 9 mee naar binnen genomen en 

geledigd.    
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-De twee wasbakken die we kregen van Alinco en waarvan de installatie 

en het werkmateriaal gesponsord is door de ouderraad, zijn allebei 

geïnstalleerd en in gebruik. 

Nu kunnen de kinderen ook daar hun handen wassen. 

 

-Het grootouderfeest dat gepland stond op 29 oktober kan niet 

doorgaan omwille van corona. We verschuiven het feest naar 11 en 12 

februari zodat we het in twee groepen dan kunnen doen. Kan het tegen 

dan nog niet doorgaan, dan zal er spijtig genoeg dit schooljaar geen 

grootouderfeest meer georganiseerd worden. 

 

-We namen deze maand afscheid van twee mensen die zich tientallen 

jaren hebben geëngageerd om netbal te geven tijdens de middagpauze. 

Bedankt, Maria en Anita, voor deze jarenlange enthousiaste inzet! 

We zijn dus op zoek naar sportieve ouders die het zouden zien zitten 

om elke dinsdag van 12.45u tot 13.15u een sportactiviteit te komen 

doen met kinderen van het 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar of elke maandag 

van 12.15u tot 12.45u netbal te komen geven aan onze kinderen van het 

5de en 6de leerjaar. Als jullie interesse zouden hebben, geef dan een 

seintje aan meester Jens of mevrouw Sofie. 

 

-Mogen we jullie zeker nogmaals vragen om op tijd te komen ’s 

morgens? Om half 9 stipt gaat de poort dicht en moet je langs de 

kleuterspeelplaats je kind brengen. Dit is echter niet leuk voor je kind, 

maar ook niet voor de leerkracht en voor de 

secretariaatsmedewerkers. 

 

Gezocht:  

-We zijn op zoek naar kleine, oude borden en kopjes voor onze 

buitenkeuken op de kleuterspeelplaats.  Wie er heeft, mag ze gerust 

meebrengen naar school. 

-We zijn op zoek naar broekjes en onderbroekjes (geen leggings en 

korte broeken) waar jullie kleuter is uitgegroeid. Wie er heeft, mag ze 

bezorgen aan juf Annelies a.u.b. 

-Tussen de herfst- en de krokusvakantie is er in de eetzaal warme 

soep te verkrijgen. Meer info volgt nog. 

 

 

                 Bodymapoefeningen  voor de maandoktober  
  Doe je mee? 

 

Springen met beide benen samen minstens 10 keer  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Zeg welk lichaamsdeel je moet aanduiden (kleinste)  of zeg wat 

je met je lichaamsdeel moet doen                                                                                                                             

bv leg je hoofd op de stoel en zwaai met je hand .  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Woorden onthouden.  Iemand zegt (3 kleinste, 7  voor leerl 1ste 

leerjaar) woorden luidop en je herhaalt ze.  bv Bal, auto, pop, 

trein, bus, gras, boek, boom, poes…. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Spiegel : ga per 2 staan, staan. De ene doet allerlei 

bewegingen ter plaatse voor, de andere imiteert.                                                                                

Na 1 minuut wisselen. 

 
 

 


