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Schoolnieuws donderdag 17 oktober 2019


Dag van de jeugdbeweging: vrijdag 18 oktober 2019
Morgen, vrijdag 18 oktober 2019, fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbewegend Vlaanderen in
jeugdbewegingshemden, -t-shirts en –sjaaltjes door het land. Op die manier vieren we het engagement
van duizenden jongeren die zich jaar in jaar uit inzetten om meer dan 240.000 kinderen en jongeren
een jaar vol spel en plezier te bezorgen.

Ook in de Graankorrel mogen al de leerlingen morgen, vrijdag 18 oktober, in hun uniform naar school
komen!



L1: herfstwandeling ‘ Eekje tegen allen’
Op woensdag 23 oktober gaan de leerlingen van het eerste
leerjaar op herfstwandeling. Eekje de Eekhoorn is een heel
avontuurlijke en speelse eekhoorn. Hij kan goed opdrachten
uitvoeren, is heel snel en weet alles over het bos! Eekje vindt
zichzelf geweldig!
Kinderen vindt hij maar raar. Ze zijn niet snel, eten geen nootjes,
springen niet van tak naar tak en hebben geen pluimstaart. Wat
doen kinderen dan eigenlijk wel?
Eekje besluit om een spel te organiseren: Eekje tegen allen. Hij
daagt de kinderen uit om zijn opdrachten in het bos uit te
voeren!
Zijn jullie snel en slim als Eekje?
Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel. Aangepaste speel- en regenkledij is noodzakelijk. Stevige
stapschoenen of laarzen zijn altijd goed.
De boekentas mag deze dag thuis blijven. Fruit en drinkbus breng je in een handig rugzakje mee!



Schoolfotograaf
Vanaf nu tot 8 november 2019 kan u via www.digiron.be de schoolfoto’s
bestellen.
Dit verloopt volledig digitaal (bestelling én betaling). Wij ontvangen
hiervoor dus geen cash geld meer
Bij problemen met de bestelling, gelieve contact op te nemen met het
secretariaat.
In bijgevoegde flyer vindt u al de informatie en een duidelijk
stappenplan terug voor het bestellen van de foto’s van de schoolfotograaf.



Inschrijvingen soep op school
Indien uw kind na de herfstvakantie tijdens de middag graag soep op school eet, gelieve deze
inschrijving ten laatste morgen, vrijdag 18 oktober, binnen te brengen.



Wafelverkoop
Vandaag krijgen alle kinderen een bestelboekje mee voor de wafelverkoop. Deze jaarlijkse actie is ten
voordele van de werking met de kinderen. De aankoop is volledig vrijblijvend.
o Praktisch
 Het voorste verzamelblad van het bestelboekje vul je in en geef
je af. De individuele invulblaadjes hou je één voor jezelf en één
voor de koper.
 In een gesloten envelop voeg je het gepaste geld en de
bestelling.
 Schrijf de naam en klas van uw kind op de envelop.
 Alle bestellingen moeten vóór maandag 11 november afgegeven zijn.
Alvast bedankt!
Indien u nog graag extra boekjes heeft, kan u die steeds vragen aan de leerkracht.



Kinderen helpen kinderen: kerstdozenactie
We willen iedereen graag uitnodigen om een kleine bijdrage te leveren tijdens de kerstdozenactie die
vanuit ADRA België ook dit jaar weer wordt georganiseerd. De kerstdozen zijn dit jaar bestemd voor
kansarme kinderen in Bulgarije. Daar is nog steeds een groot anatal kinderen dat in armoede leeft of het
risico loopt op armoede. Dit zijn meestal kinderen die uit een groot gezin komen en/of met verzorgers die
te weinig geld en inkomsten hebben om voor hen te zorgen. Dit jaar willen we via de kerstdozenactie deze
kinderen en hun families sociaal en economisch ondersteunen. Het doel van deze editie is 1500 dozen in
België in te zamelen.
Wat is de bedoeling van deze kerstdozen?
De dozen komen terecht bij kinderen tussen 3 en 14 jaar oud.
Iedere doos moet geschikt zijn voor een jongen of een meisje.
Elke doos bevat cadeautjes uit elk van de volgende zes categorieën:
1. Toiletartikelen (haarspeldjes, spiegels, kammen, …2. Knutsel- en schoolbenodigdheden (pennen, kleurpotloden, gom, scharen, lijm, slijper,
tekenpapier…)
3. Warmhouders ( muts, sjaal, handschoenen…)
4. Hygiëneartikelen (tandpasta, zeep, shampoo, douchegel…)
5. Speelgoed zonder batterijen (puzzels, spelletjes, knuffels, auto’s, kleine voetballen, …)
6. Snoep (chocolade, koekjes, chips,… (let wel op de houdbaarheidsdatum!)
Elke klas heeft één doos en vult deze. In de klas wordt beslist voor welke leeftijd de doos zal zijn en of het
voor een meisje of een jongen zal zijn.
De week na de herfstvakantie wordt de inzameling afgerond.
Wij hopen op een grote medewerking!

De kinderen krijgen (vrijblijvend) mee:
o
o
o
o

LS: Korfbalflyer
Flyer digiron schoolfotograaf
Uitnodiging oudercontact
Bestelformulier wafels

Agenda:
Dinsdag

22/10



L2-L3: zwemmen

Woensdag

23/10



L1: herfstwandeling

Maandag - Vrijdag

28/10-01/11



HERFSTVAKANTIE

Dinsdag

05/11




Bibliotheekbezoek
L2-L3: zwemmen

Donderdag

07/11



L5: herfstwandeling

Maandag

11/11



Wapenstilstand: GEEN SCHOOL

Dinsdag

12/11



L2-L3: zwemmen

Dinsdag

19/11



L2-L3: zwemmen

Maandag

25/11



L1,L4,L5: CLB onderzoek op school

Dinsdag

26/11



L2-L3: zwemmen

Woensdag

27/11



Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL voor de leerlingen

Dinsdag

03/12




Bibliotheekbezoek
L2-L3: zwemmen (laatste keer)

Maandag

09/12




L1: Kronkeldiedoe
L3-L4: theatervoorstelling IEP, cc het Gasthuis

Dinsdag

10/12



L4-L5: zwemmen

Dinsdag

17/12



L4-L5: zwemmen



KERSTVAKANTIE

Maandag-Vrijdag

23/12-03/01

