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Schoolnieuws donderdag 24 oktober 2019
De dag voor de herfstvakantie…



Het eerste deel van de het eerste trimester van dit nieuwe
schooljaar zit er al weer op! Wat vliegt de tijd voorbij!
De leerlingen hebben veel geleerd, ontdekt, gespeeld, …
Om deze periode af te sluiten organiseren de leerkrachten
volgende activiteiten op vrijdag 25 oktober:
 in de kleuterschool wordt het lopende thema
afgesloten met…
…een groot handenfeest in de Vijver- en de Kriebelklas.
…een leuke herfstwandeling door de Vlinderklas
(vergeet je rugzak en je stukje fruit niet)
 in de lagere school worden de muzische ateliers een keer vervangen door techniek-ateliers. De
leerlingen worden ondergedompeld in een kooksessie. Samen met de klasleerkracht zullen de
kinderen weten hoe een lekkere pasta te maken of hoe groenten om te toveren in een heerlijke
soep of als geen andere wraps kunnen vullen en rollen. De benodigdheden worden meegedeeld
via het agenda van uw kind.
Vergeet zeker niet een plastieken beker en een lepel mee te geven want… na
het koken, wordt er geproefd: Wie maakte wat? En hoe smaakt dat?
U merkt het… het wordt een gezellige, lekkere namiddag voor klein en groot!
En dan wensen we jullie allen een deugddoende herfstvakantie!



Herinnering schoolfotograaf
Bestellen kan nog tot 8 november 2019 via www.digiron.be.
Dit verloopt volledig digitaal (bestelling én betaling). Wij ontvangen hiervoor dus
geen cash geld meer.



L5: herfstwandeling ‘Brute Bram’
Op donderdag 7 november gaan de leerlingen van het
5de leerjaar in de namiddag op herfstwandeling. Brute
Bram was een graag geziene stoere kerel in Westerlo en
Herselt. Hij was een held met een peperkoeken hart. Op
een dag kreeg hij een belangrijke opdracht. Hij stond op
het punt de redder van het dorp, of toch van de
geheimzinnige koker, te worden. Hoe hem dat verging
ontdekken jullie tijdens deze tocht. Waar kwam die koker
terecht? Kunnen wij het spoor van Brute Bram volgen ?
Brute Bram is een super-oriëntatietocht voor de derde
graad, waarin de eindterm Ruimte; oriëntatie- en
kaartvaardigheid ten volle aan bod komt.
Slecht weer bestaat niet, slechte kleding wel! Aangepaste speel- en regenkledij is noodzakelijk. Stevige
stapschoenen of laarzen zijn altijd goed. De boekentas komt die dag gewoon mee naar school. Zorg
voor een klein rugzakje om een drankje, fruitje mee te nemen.



Oproep: 11 november viering – IEDEREEN IS VAN HARTE WELKOM
Herselt
10.30u
11.15u

woorddienst in de parochiekerk
verzameling aan het oorlogsmonument

Blauberg
10u
woorddienst in de parochiekerk
10.30u
verzameling aan het oorlogsmonument
Ramsel
10u
10.40u

woorddienst in de parochiekerk
verzameling aan het oorlogsmonument

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

Flyer sportspeeltuin
Flyer paleotime
Folder voorleesweek
Bestelling bloembollen
Bestelde voetbalkaarten

Agenda:
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

