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Na twee maanden van HARD 

WERKEN, verwelkomt de 

HERFSTVAKANTIE ons. Een 

adempauze komt er aan. 
Iedereen kan voor even het 

schoolritme LOSLATEN en 

ONTSPANNING zoeken, samen met 

het gezin.  

HEERLIJK is het om, met zijn 

allen, langer aan de 
ONTBIJTTAFEL te zitten en 

plannen te maken! Ook een fikse 

boswandeling maken in het 

KLEURRIJKE herfstlandschap 

krikt ons GEMOED op.  
Door regelmatig STILTE en RUST in te bouwen, leren we VOELEN wat we nodig 

hebben. Als we BEWUSTER leren leven, willen we VOORKOMEN dat we bedolven 

raken onder stress.  

Dan KIEZEN we er voor om ZORGZAAM met onszelf om te gaan.  

Gelukkig toont de HERFST ons dit natuurlijk PROCES van loslaten. We zien dat 
alles weer opnieuw aan MOEDER AARDE teruggeven wordt. En we weten dat daaruit 

ooit weer NIEUW LEVEN te voorschijn zal komen.  

 
➔Tijdens deze herfstvakantie gaat onze AANDACHT ook naar onze overleden 

geliefden. Met Allerheiligen worden we opnieuw geconfronteerd met DROEVIGE, 

maar ook VREUGDEVOLLE herinneringen .  

 
Geef alle ballast mee met de HERFSTWIND en een nieuwe tijd zal aanbreken!  

We wensen iedereen een HEERLIJKE uitwaaiweek toe! 

 
Het schoolteam en juf Gisella 
 

 

WE BLIKKEN EVEN TERUG! 

 
 Eerste schooldag, 2022:  

Jaarthema : VAAR je mee! (executieve functies) 
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Pastoraal thema dit schooljaar (Leeftocht) 

   ‘Lichtpuntjes’ 
 
 
 

 

!!  

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

We proberen ook de thema’s van leeftocht met ons jaarthema te VERBINDEN, zo zien 

we steeds de LICHTPUNTJES weer verschijnen! Hiervoor zorgen de leerkrachten van 

het werkgroepje pastoraal mee voor! 
 

 

 

**EXECUTIEVE FUNCTIES wat is dat nu? 

Gedurende dit nieuwe schooljaar werken alle klassen rond Executieve functies. 
Executieve functies zijn een hot topic in het onderwijsland. En terecht! EF zijn nu 

eenmaal de regel- en aansturingsfuncties van de hersenen; je hebt ze nodig in de 

dagelijkse praktijk en in het bijzonder bij het leren op school. Hierbij heeft ieder mens 

zijn eigen combinatie van sterke en zwakkere EF, waarbij de EF niet op zichzelf staan , 

maar invloed hebben op elkaar en met elkaar. 
 

 

Aangezien goede EF een voorwaarde zijn om tot leren te komen, zou het voor de hand 

liggen om het trainen van EF, net als het leren lezen, spellen en rekenen, in het 

leergebeuren bij een kind op te nemen.  

Essentieel is dat deze zowel in school als thuis voldoende ontwikkeld worden. 
 

Executieve functies zijn functies in je brein die het mogelijk maken om je gedrag 

en je leren te sturen. Het gaat bijvoorbeeld over het vermogen om te organiseren, je 

te kunnen concentreren of om je gevoelens en gedrag te reguleren.  

 
**Wat zijn nu precies executieve functies? 

Dit zijn simpel gezegd denkprocessen die belangrijk zijn voor jouw functioneren in het 

dagelijks leven. Door executieve functies kunnen wij als mens doelbewust handelen, en 

strategie ontwikkelen of om op tijd met verschillende stappen te beginnen. Hieronder 

vind je een korte omschrijving van iedere functie en hoe je dit zou kunnen terugzien bij 

kinderen (of juist niet!): 
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1. Responsinhibitie: impulsbeheersing. Het vermogen om na te denken voor je iets doet. 
Bij kinderen: op je beurt wachten, in de rij kunnen blijven staan. Je kunnen inhouden 

als je heel boos bent. 

2. Werkgeheugen: het vermogen om actief je geheugen te gebruiken. De vaardigheid om 
bij de uitvoering van complexe taken de daarvoor noodzakelijke informatie 

beschikbaar te houden. 

Bij kinderen: wat heb ik nodig voor deze opdracht of dit werkje? Denk ook aan 
geheugenspelletjes; ik ga op reis en neem mee … Of het kunnen herhalen van de 

instructie. 

3. Emotieregulatie: effectief omgaan met emoties. Het vermogen om emoties zo te 
reguleren dat ze het bereiken van doelen, het afmaken van taken of het houden van 

controle over gedrag niet belemmeren. 
Bij kinderen: je over een teleurstelling heen kunnen zetten of rustig blijven als 

speelgoed wordt afgepakt. Kunnen zeggen wanneer je iets niet leuk vindt. 

4. Volgehouden aandacht: de vaardigheid om aandacht bij een taak of situatie kunnen 
houden, zonder te worden afgeleid door gebeurtenissen om je heen of gevoelens van 

vermoeidheid of verveling in jezelf. 
Bij kinderen: tijdens een spelletje, een werkje, een oefening blijven opletten en 

blijven meedoen. Bij het voorlezen je niet laten afleiden door het kind naast je. 

5. Taakinitiatie: taakmonitoring. Het vermogen om direct aan een taak te beginnen en te 
kijken wat er nodig is om de taak te starten. 

Bij kinderen: de juiste werkplek zoeken en direct starten zonder af te dwalen van het 

einddoel. 

6. Planning/prioritering: het vermogen om gedachten, taken, spel en opbergruimtes te 

ordenen en toegankelijk te houden. 
Bij kinderen: kunnen bedenken wat je nodig hebt voor een werkje en dat verzamelen 

voor je begint. Bedenken op welke dag je welke taak doet. In spel of in een taak: een 

plan maken en je ook aan het plan houden. 

7. Organisatie: Het vermogen ‘systemen’ te ontwikkelen en te onderhouden om 

informatie en materialen te verzamelen en toegankelijk te houden. 

Bij kinderen: bijvoorbeeld weten waar alles staat als je moet opruimen. 

8. Timemanagement: de vaardigheid om in te schatten hoeveel tijd er beschikbaar is en 

hoe je deze kunt indelen om een deadline te kunnen halen. 

Bij kinderen: bedenken dat je niet lang over je drinken kan doen als je binnen 
bepaalde tijd ook nog moet eten. Of hoe lang je over een eerste taak doet, terwijl er 

nog een tweede taak gemaakt moet worden. Je bewust worden van tijd. 

9. Doelgericht gedrag: doorzettingsvermogen. Inzicht hebben in eigen houden en gedrag. 
Het vermogen een doel te formuleren, te realiseren en daarbij niet te worden afgeleid 

of afgeschrikt door tegengestelde belangen of verleidingen. 
Bij kinderen: je bouwwerk, je rekentaak, je puzzel, … proberen af te maken, hoe 

moeilijk het ook is. 

10. Flexibiliteit: het vermogen om te kunnen omgaan met veranderingen. De vaardigheid 
om plannen en routines te herzien als de omstandigheden veranderen. 

Bij kinderen: niet van slag raken wanneer een dagindeling ineens omgedraaid 

worden. Tegen een verrassing kunnen. Niet in paniek raken van een brandoefening. 

11. Metacognitie: gedragsevaluatie. Het vermogen om eigen gedrag te observeren en 

vast te stellen of het voldoet aan expliciete verwachtingen en ongeschreven sociale 
regels. 

Bij kinderen: de gezichtsuitdrukking van iemand kunnen begrijpen als jij iets geks 
doet. Kunnen zien wat jouw aandeel is tijdens een bepaalde gebeurtenis, bijvoorbeeld 

op het plein. 
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**We BLIKKEN even TERUG 
 
*Een kleurentovenaar in onze klas!                             

Oei, wie klopt daar nu op onze deur? Ooh, het is de 

kleurentovenaar, wat komt die hier nu allemaal doen? 

Nieuwsgierig kijken en luisteren we naar de 

toverkunsten van onze kleurentovenaar. Maar we 

moeten hem helpen, zonder onze hulp lukt het niet. 

Wie kent het liedje nog? Zingen jullie mee? ‘Ik ben de 

grote kleurentovenaar. Ik tover mooie kleuren hier en 

daar. In het water, op papier, kleuren doet mij veel 

plezier!’ Joepie het lukt, wow, wat kunnen we goed 

toveren: het water in een kleurtje toveren, een 

tekening inkleuren met toverwater, tekenen,… Wat een 

leuke ervaring was dit!  

     

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

*Mmm, lekkere fruitsla!  
Onze jongste kleuters maakten kennis met lekker, gezond fruit. 

Elke dag konden ze proeven van een stukje fruit. En wat een flinke 

vriendjes in onze klas, iedereen heeft van elk stukje fruit geproefd 

(zelfs van een zure appel 😊) & wat vonden ze het lekker!  

 

Op het einde van de week hadden we zo veel lekker fruit in onze 

klas liggen, maar wat gaan we hier nu 
mee doen? De kleuren hadden we al 

besproken, we hadden alles al 

geproefd,… maar oei, er was nog 

zoooo veel over. Oooh, we hebben 

een idee: we maken lekkere fruitsla! 
Eerst al het fruit in kleine stukjes snijden, in de grote 

kom doen, roeren en dan mmm, alles opeten!  

 
Tijdens deze week gingen we ook nog te voet naar de 

fruitwinkel, maakten we zelf fruitsap,… Kortom een leuke 

week waar we ons buikje rond hebben kunnen eten.  
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*Spitter, spetter spat!                         

Wat is er nu niet leuker dan kunnen 

springen in de plassen? Dit mochten de 

deugnietjes van juf Jolien en juf Lotte 

zelf ondervinden. Die ochtend kwamen al 

onze vriendjes met hun mooiste 

regenlaarzen en regenjas naar onze 

klas. Eindelijk, na de speeltijd was het 

zo ver, ze mochten in de plassen 

springen, maar oei, waar waren al deze 

plassen? Zijn ze verstopt onder de 

blaadjes? Liggen ze in het bos? Overal 

gingen we kijken, maar nergens konden 

we ze vinden. Maar gelukkig, daar op de 

speelplaats zien we een kleine plas. 

Voorzichtig gingen we er naartoe, maar 

kijk daar nu, wat een grote plas! Enkele durvers gingen er voor en PLONS, 

WATERSPETTEN OVERAL! En daar was de aanzet voor heel wat springplezier in de 

plassen. Gelukkig had iedereen reservekledij- en schoenen bij want onze deugnieten 

waren tot op hun onderbroek nat 😊! Maar wat denken jullie? Voor herhaling vatbaar? 

Voor de juffen zeker en vast!!  

 

 

*Naar de kinderboerderij 

We zijn het schooljaar goed gestart in de klas van Anni en Rikki. Om ons helemaal in te 
leven in de wereld van het konijn en zijn vriendjes, zijn we op uitstap geweest naar 

kinderboerderij Juffertje in’t groen. Wat een leuke dag! We kregen een rondleiding van 

boerin Ilse en bezochten de verschillende dieren op de boerderij. Zo aaiden we een 

varken en gingen we op zoek naar Rikki en Anni tussen de konijntjes. Na onze heerlijke 
picknick op het terras in het zonnetje konden we ons helemaal uitleven in de 

stroschuur en ravotten in de speeltuin.  

Wat een leuke afsluiter van ons thema!  
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*Nieuws uit het 1ste leerjaar 

Wat ging dat even snel! Nog maar net 
gestart en opeens zijn we al 2 maanden 

verder! 

Wisten jullie al dat onze eersteklassertjes al 

17 letters geleerd hebben? 
Dat we al leerden splitsen, optellen en aftrekken tot 5? 

Dat we ook tussendoor buiten spelletjes doen waarbij we leren (bewegend leren)? 

Dat we elke week hoekenwerk doen en dat daar ook speelhoekjes bij zijn? 

Dat we het heel fijn vinden in het 1ste leerjaar? 
Echt waar! 
 

 

 

*Roald Dahl een vriend die niet weg te denken valt bij de leerlingen van het 

3de                                                                                                                      

Wie dol is op het lezen van verhalen doorspekt met humor, heeft zeker al een boek van 

Roald Dahl achter de kiezen. Op 13 september vieren we in het derde leerjaar nog 

steeds zijn verjaardag! Zijn “wonderkind” Matilda, de lieve 

juffrouw Engel en de norse directrice juffrouw Bulstronk kwamen 

persoonlijk meedraaien met het hoekenwerk in de klas. Juffrouw 

Bulstronk zorgde ervoor dat je de maaltafels vliegensvlug 

aframmelde of ze slingerde je zo door het openstaande raam 

richting parkje naast de kerk! Slik! Gelukkig liet ze ons de rest 

van de dag met rust ! Wat werd er gelezen, getekend, gepuzzeld 

en beluisterd in de verschillende hoeken! Het aantal fans van 

Roald Dahl is die dag weer stevig aangedikt ! 

 

 

 

 

 

 

 

*Scholencross – 20 september 2022  

Op dinsdag 20 september vond na lange tijd 

weer onze jaarlijkse scholencross plaats aan 
de sporthal. We namen het op tegen alle 

leerlingen van de Laakdalse scholen. Onder 

het motto ‘meedoen is belangrijker dan 

winnen’ zette iedereen zijn beste beentje voor! 

Er werden ook enkele medailles behaald, 
namelijk Leander De Jongh (5de leerjaar) en 

Martijn Ketels (1ste leerjaar) mochten met een 

bronzen medaille naar huis gaan. 

Last but not least wisten onze leerlingen van 

het zesde leerjaar een beker in de wacht te 

slepen met de interleerjarencompetitie. Dit is 
een wedstrijd (in spelvorm) die jaarlijks tussen alle zesde leerjaren wordt gespeeld. 

Voor de eerste keer in meester Pieter zijn loopbaan wonnen we deze wedstrijd! Deze 

beker mag nu een jaar lang in het zesde leerjaar pronken. En wat waren ze fier! 
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*Herfstspel 

De hete zomer is afgelopen. Een zalig herfstweertje hangt in 

de lucht... Op zo'n dag kan je niets beters bedenken dan 

samen met de kinderen naar buiten te trekken en een 

fantastisch herfstspel te spelen. 

Dus trokken onze 5-j. kleuters 

en de leerlingen van het eerste 

leerjaar naar de mooie pleinen 

rond de sporthal. Onderweg daarheen dreigde de donder 

wel even. De zon zag dit echter niet zitten en stak er al 

gauw een stokje voor. Onze bengels genoten van een 

fantastisch spel in de heerlijke buitenlucht. Na 10 proeven 

feilloos te hebben uitgevoerd was het tijd voor een 

gezellige picknick. Nadien nog wat ravotten, klimmen en 

klauteren in de speeltuin... Wat een zalige dag! 

 

    

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
*De school van vroeger in het 3de leerjaar                                                              

Digibord, 

chromebooks, 

Scoodle, 

inlogcode,… 

allemaal zaken die 

voor ons op school 

anno 2022 heel 

vanzelfsprekend 

zijn. 100 jaar 

geleden hadden ze 

hier in de verste verte nog niet van gehoord ! Maar… hoe ging het er toen wél aan toe? 

De kinderen van het derde leerjaar doken thuis naar de bodem van hun verkleedkoffer 

of in de kleerkast van oma of opa. Ze zochten er naar de gepaste outfit om terug in de 

tijd geflitst te worden. Op 19 oktober was het dan zover! Onder leiding van twee 

strenge kloosterzusters werden de kinderen meegenomen naar… de oude zolder! 

Plotsklaps werd die mysterieuze zolder een klasje uit 1910!! Er lag een lei en een griffel 

op een houten bank, een missaal, wandplaten, een kolenschep, houten klompen en 

noem maar op. We keken onze ogen uit! Maar vooral… wat luisterden we braaf en 

gehoorzaam naar die strenge zusters! Dat was je geraden… want… wie wil er nu graag 

als straf met een stel ezelsoren in de klas zitten… ?  
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*Week van het bos                                                                                                     

In de week van het bos ging het 5de en 6de leerjaar samen op pad om in het 

Wijngaardbos een bosspel te gaan spelen. Jammer genoeg zat het weer niet mee, maar 
dat hield de leerlingen niet tegen om er een fijne namiddag van te 

maken. 

Juf Marie had een tof spel in elkaar gestoken, een variant op 

Catan. Hier moesten ze in groepjes tegen elkaar strijden om 

zoveel mogelijk grondstoffen van elkaar af te pakken door middel 
van blad-steen-schaar. Wie op het einde van het spel het grootste 

rijk bouwde, was de winnaar. Samenwerken, tactiek en plezier 

overheersten. Wat een topdag in de week van het bos! 

 

 
 

 

*Hoe werkt dat?   
Hoe werkt dat? Wat zit daarin? Dat vroegen onze 

kleuters van 3kk zich toch al vaak af. Daarom 

mochten onze kapoenen gedurende enkele weken in 
de maand oktober hun hart ophalen en op onderzoek 

gaan naar een antwoord op hun vele vragen. Ze 

schroefden afgedankte toestellen uit elkaar en 

programmeerden een “robot – muis” zodat deze de 

juiste weg naar de kaas kon vinden. Ze ontdekten de 
werking van een balpen, experimenteerden met het 

nemen van foto’s. 

Er werden prachtige 

huizen, voertuigen, enz. gebouwd.  Elke kleuter vond 

wel iets wat hem kon bekoren. Onze kleuters deden 
al experimenterend zeer leerrijke ervaringen op. De 

zin voor techniek werd zeker en vast aangewakkerd! 
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*Klompenmuseum 

Op maandag 19 september stonden de 
vierdeklassers te popelen om te vertrekken voor 

hun eerste fietstocht. 

Onderweg hielden we enkele keren halt om te leren 

over Laakdal: grenzen, gebieden, gebouwen, 

rivieren … we leerden ze allemaal kennen. 
Na een dik uurtje kwamen we aan in het 

klompenmuseum. 

Daar stond de gids ons al op te wachten. Die vertelde ons alle geheimen van het 

klompen maken en toverde uit een harde boomstam zelfs een echte klomp, met de 

hulp van de machines.  Geweldig! 
De rest van de dag mochten we, met echte klompen aan, een wandeling maken  door 

het bos van de klompenmakers. Zij zorgden voor de nodige hindernissen onderweg 

maar dat was voor ons geen probleem! 

Toch waren sommigen blij om na afloop de klompen te wisselen voor hun schoenen… 

niet altijd makkelijk zo’n houten klomp! 

Bedankt Fernand om ons onderweg te begeleiden zodat we veilig weer in school 
kwamen!  

 

 

 

*Nike-sportdag voor het 3de en 4de leerjaar 
Op dinsdag 20 september werden we verwacht op Nike voor onze jaarlijkse sportdag. 

De zon was er nog niet maar ons enthousiasme toverde de wolken vlug weg! En wat 

hadden we geluk dit jaar! We konden niet alleen basketten, lopen op de piste en 

tennissen maar ook kubben, padel ontdekken en een heus parcours afleggen met skate 

boards, steps of BMX fietsen! Tussendoor werden we verrast met een lekker stuk fruit 
of een heuse warme suikerwafel.  

En de max was toch wel de reuzegrote mat waarop we konden springen vanop 2 of 

zelfs 4 meter hoogte! Daar werden zeker grenzen verlegd!        
 

 

 

 

*Werelddierendag en de opruimactie van Mooimakers met de leerlingen van 
het 2de leerjaar  

Op dinsdag 4 oktober kwam de hond van juf Marte op bezoek omdat het 

Werelddierendag was. Eerst hadden de kinderen een korte kennismaking met de hond 

Zita op de speelplaats. Nadien trokken wij onze wandelschoenen aan en gingen we een 
korte wandeling rond school maken. Tijdens deze wandeling hebben de leerlingen zich 

ook ingezet voor het milieu. Met grijptang, handschoenen en 

vuilniszakken gingen we op pad om al het afval rond de 

schoolomgeving op te ruimen.   
Op het einde van de dag mochten de kinderen nog even 

spelen met Zita op onze speelweide.  
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*Naar het bos met het 2de leerjaar 
 Vrijdag 14 oktober trokken wij onze regenjas aan en vertrokken wij naar het 

Wijngaardbos. Onderweg en in het bos zochten de kinderen per duo enkele 

herfstmaterialen. Deze verzamelden de leerlingen in een eierendoos. In het bos deden 

wij enkele opdrachten om onze zintuigen te prikkelen. Ook gingen wij op zoek naar 
verschillende bomen en hun vruchten.  
Nadien speelden wij samen het spel ‘Kiekeboe’. Wat een leuke en leerrijke 

voormiddag!  

 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

*Wijs omgaan met sociale media 
Joetz VZW organiseert heel wat workshops over boeiende onderwerpen. Op 5 oktober stond de 

workshop ‘draadloos’ gepland voor het zesde leerjaar. Hierin gingen we op zoek naar de 
verschillen en gelijkenissen tussen de online wereld en de echte wereld. Hoe praat je met 

elkaar? Wat zeg je tegen elkaar? En is dat altijd zo veilig? Een interactieve, boeiende, maar 
vooral leerrijke workshop voor onze leerlingen die volop de wereld aan het ontdekken zijn van 

sociale media. 

 
 

 

 

*Fluodag en alles op wieltjes  
 

Op vrijdag 30/09 mochten de kinderen in fluo-outfit naar school 

komen. Op deze dag werd de aftrap van de fluobeker gegeven. 

Eind oktober krijgt de klas met de meeste fluovesten de beker. 
Om deze actie fijn te starten, mochten de kinderen van de lagere 

school iets op wieltjes meebrengen.   

Na de herfstvakantie starten wij met de actie ‘helm op fluo top’ 

voor zowel kleuters als lagere school. Meer info vinden jullie op 

Gimme. Ook de fluobeker wordt behouden voor de kleuters en het 
1ste leerjaar.   
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** WEETJES** 

 

*Dag van de leerkracht                                                                                                                                      
Het oudercomité verraste onze leerkrachten op de dag 
van de leerkracht met een heerlijke speculaas. Bedankt 

aan het oudercomité! 

 

 
 

*Voorleesproject in de kleuterschool  
Het voorleesproject ging ook dit schooljaar 

weer van start! Dankzij een groep lieve oma’s 

en mama’s kunnen onze kleutertjes elke 

dinsdag, woensdag of donderdag weer genieten 
van leuke verhaaltjes en boekjes. Een dikke 

merci aan deze toffe voorleesvrijwilligers!  

 

 

 

 
 

 
* De Leerlingenraad: opnieuw verkiezingen! 

Bij het begin van een 
nieuw schooljaar hoort ook 

een nieuwe leerlingenraad. 

We stelden deze samen 

door verkiezingen. In elke 
klas van de lagere school konden de leerlingen 

zichzelf kandidaat stellen. Daarna werd er via 

verkiezingslijsten gestemd. Kozen onze jongens 

en meisjes voor hun beste vrienden? Misschien 
wel, maar zeker niet altijd, want iedereen bracht 

zijn of haar stem uit op de meest geschikte kandidaat van de eigen klas.  
 

De leerlingenraad; niet zomaar even geen les volgen of eens ontsnappen aan het 
klasgebeuren… Nee, hoor, het is een echte verantwoordelijkheid, want onze 

vertegenwoordigers zijn de stem van hun klas. Via hen worden er ideeën doorgegeven 

en voorstellen gedaan. Er wordt mee nagedacht over hoe we dingen kunnen verbeteren 

of aanpassen. 
Er wordt ook maandelijks een “maandpuntje” voorgesteld rekening houdend met de 

noden en met het jaarthema. Dit is een werkpuntje waar we met de ganse school extra 

ons best voor gaan doen.  

Voor september  was dit “Vertrouwen geven en krijgen”, voor oktober was dit “Het 
gewone en het bijzondere een plek geven in je leven”. We werkten ook rond de 

executieve functies, in deze periode kwam de functie ‘flexibiliteit’ aan bod. 

Alvast een “dankjewel” voor het engagement van dit groepje kinderen en voor juf Miek. 
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* Een gesprekje tussen de klasleerkracht en iedere ouder is zeker een 
‘must’! 
- Op 29 november en 1 december krijgen alle ouders van de lagere school de kans 

om naar het eerste oudercontact te komen. 

Tijdens dit individuele gesprek wordt het groeiproces van jullie kind besproken en 

wordt nagegaan hoe jullie kind thuis en op school functioneert. De thuis- en 
schoolsituatie worden met elkaar vergeleken. Jullie kinderen kregen begin oktober 

hun eerste leefrapport en 24 november zullen zij het 

eerste puntenrapport verkrijgen. We kiezen er bewust voor 

om het oudercontact pas nadien te laten doorgaan. Zo 

hebben jullie als ouders ruim de tijd om de toetsen en de 

punten van jullie kinderen vooraf in te kijken. 

 
 

- Voor de ouders van onze kleutertjes zal er een eerste oudercontact plaatsvinden 

op 22 en 24 november. Met de kleutertjes zal vooraf een vragenlijst mee naar huis 

gegeven worden. Het is de bedoeling dat deze door jullie thuis wordt ingevuld als 

voorbereiding op het oudercontact.  
Aan de hand van deze ingevulde kijkwijzer en het ‘Dit ben ik’-mapje van de juf 

over jullie kind, ontstaat er dan een boeiend gesprekje over hoe jullie kind zich thuis 

en/of op school voelt, hoe het groeiproces evolueert, enz. 

 
➔ Een goede afstemming tussen 

ouders en de klasjuf en een 

gezamenlijke aanpak verhogen 
de groeikansen bij jullie kind.   

➔ Indien jullie merken dat jullie, na het 

oudercontact, toch nog met een hoop vragen 

blijven zitten en nood hebben aan een 

vervolggesprekje dan kan dit! Geef een 

seintje en we spreken een datum af!                                                     
Openheid en duidelijkheid brengen rust!  

 

 

*GEVONDEN VOORWERPEN 

De mutsen, sjaals, handschoenen, … zullen weer van pas komen. Om te voorkomen 
dat deze dingen kwijtraken, vraag ik jullie om ALLES te TEKENEN met de NAAM 

van jullie KIND. Zo raken de gevonden voorwerpen snel weer bij het juiste kind. 

Dank je wel!  

 

*Onze EERSTE SCHOOLREKENING na de herfstvakantie! 

De eerste schoolrekening kunnen jullie 
maandag na de herfstvakantie verwachten. 

Volgende zaken kunnen jullie hierop 

terugvinden: jaarabonnement Averbode 

(Dopido-Doremi- Tijdsein-Leesknuffel,…), 

schoolse activiteiten (uitstappen, toneel, …)  
Deze schoolse activiteiten vallen onder de maximumfactuur. (Deze bedragen zijn terug 

te vinden in de schoolbrochure.) 

Gelieve de rekeningen tijdig te betalen! Dank. 
→ Indien jullie problemen ondervinden met het betalen van de schoolrekening, 

kunnen jullie contact opnemen met juf Sofie of juf Gisella.  

 

* Dit jaar brengt Sinterklaas onze school een bezoekje 

 op maandag 5 december.  
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 Toezicht aan de poort 
We willen vragen dat de kinderen die eenmaal BINNEN de POORT zijn, niet meer 

naar hun ouders/grootouders gaan buiten de poort, dit om hun eigen VEILIGHEID. 

Zo hebben onze juffen een beter overzicht!   

We vragen aan iedereen om deze boodschap door te geven aan ouders en 
grootouders. Alvast bedankt voor jullie begrip! 

 

 

 

*BAKENS van LICHT, een TROOSTPLEK 
Voor vele families worden dit jaar de 

dagen van Allerheiligen en Allerzielen heel 

bijzonder omdat ze tijdens de Corona-

crisis van een geliefde afscheid moesten 

nemen. Ook zijn er in onze school 
kinderen die afscheid moesten nemen van 

iemand bijzonder.  

Om alle gekende en ongekende 

overledenen van de voorbije maanden te 

gedenken én om hun families een blijk 
van warme verbondenheid te tonen riepen 

alle parochies van Meerhout en Laakdal iedereen op om aan alle kerken ‘BAKENS van 

LICHT’ te vormen. 

Op vrijdag 28 oktober doen ook ONZE KINDEREN hieraan mee en zullen ook zij een 

kaarspotje aan onze kerk gaan plaatsen, zoals vorig schooljaar. Zo hopen wij mee een 

lichtgevende ‘TROOSTPLEK’ te vormen met een betekenisvolle en solidaire zee van 
brandende lichtjes te gedenken en te bemoedigen. 

 

 

* ‘GEZIEN’ worden is belangrijk! 

In deze donkere periode is het BELANGRIJK om als voetganger en fietser ‘GEZIEN te 

WORDEN’! We vragen aan alle ouders om erop toe te zien dat de kinderen, die te 

voet of met de fiets naar school komen, het Wijngaardfluo-hesje of een ander 

hesje dragen. De klas die elke maand het meeste fluohesjes draagt wordt de winnaar 

van de felbegeerde fluo-beker en krijgt een leuke prijs!                                                                                                            

 
 
 SPONSORWANDELING  

Een grote DANKJEWEL aan iedereen voor het sponsoren van onze wandeling t.v.v. 

‘Het Pearsonsyndroom’, voor een kleutertje, Eliana, in onze school 

Onze kinderen zorgden er daarom voor dat ze voor €2172 gesponsord werden. 
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Hang mij op het prikbord 

NOVEMBER 2022 
MA 7 -Welkom aan de nieuwe kleutertjes! 

DI 8 -Bibbezoek 

WOE 9 -Vergadering te Noorderwijk voor juf Charlotte met de 

zorgcoördinators van onze scholengemeenschap KOBA 

DO 10 -zwemmen voor de leerlingen van het 1ste – en 2de leerjaar 

-Juf Charlotte en juf Gisella vergadering Ondersteuningsnetwerk 

Kempen in de Hoge Rielen 
-10.45 zorgteamvergadering voor juf Charlotte, juf Hilde M, juf Miek 

(juf Gisella), juf Lotte en juf Sanne 

VRIJ 11 -WAPENSTILSTAND: geen school! 

   

   

MA 14 -4- en 5-jarigen: integratiedagje 

-20.00 uur vergadering van het oudercomité: iedereen WELKOM! 

DI 15 -College directeurs voor juf Gisella 

WOE 16 -8.40 niveaulezen 

DO 17 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

-Nascholing voor juf Sofie(administratie) te Malle KOBA 

VRIJ 18  

   

   

MA 21 -Start VOORLEESWEEK 

DI 22 -OUDERCONTACT voor de ouders van de kleuterschool 
   (Info volgt) 

WOE 23  

DO 24 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 
- rapport voor de leerlingen van de lagere school 

-15.30 Personeelsvergadering voor de leerkrachten van het lager 

-OUDERCONTACT voor de ouders van de kleuterschool 

   (Info volgt) 

VRIJ 25  

   

   

MA 28 -16.00 vergadering  te Herenthout voor de turnleerkrachten 

(meester Pieter en meester Jeroen met de turnleerkrachten van 
onze scholengemeenschap KOBA) 

DI 29 -15.30 Personeelsvergadering voor de leerkrachten van de 

Kleuterschool 

-OUDERCONTACT voor de ouders van de lagere school, 

   info volgt 

WOE 30  
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 DECEMBER 2022 
DO 1 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

-OUDERCONTACT voor de ouders van de lagere school, info volgt 

VRIJ 2 -medisch onderzoek voor de leerlingen van het 6de in het CLB (info 

volgt) 
   

   

MA 5 -BEZOEK van de Sint in de school! 

DI 6 -HAAR & SNAAR (houtblaasinstrumenten) voor de leerlingen van de 

lagere school en de 5-jarigen  
WOE 7 -pedagogische studiedag voor de leerkrachten 

→ GEEN SCHOOL voor de KINDEREN (zij kunnen spelen en genieten 
met de geschenkjes van de Sint)  

DO 
 

8 
 

-Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

-Zorgteamvergadering voor juf Charlotte, juf Lotte, juf Sanne, juf 

Hilde, juf Miek en juf Gisella 
VRIJ 9 -4de leerjaar: medisch onderzoek in de school (info volgt) 

-KRIEBELDAG in de kleuterschool 
   

   

MA 12 - 

DI 13 -BIBBEZOEK(5-jarigen →6de leerjaar) 
-vergadering van het oudercomité: iedereen WELKOM! 

WOE 14 -kijkmoment (op afspraak) voor de instappertjes vanaf 9 januari 2023 

in de instapklas van 8.45 tot 10.20. WELKOM!  

-College directeurs voor juf Gisella 

-13.30 infomoment voor de startende leerkrachten te Malle (juf Rani, 
juf Tahnee, juf Marie, juf Joyce) 

DO 15 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

VRIJ 16  

   

   

MA 19 -5- jarigen en 1ste leerjaar: integratiedagje 

DI 20 -16.30 personeelsvergadering voor de leerkrachten 

WOE 21 Kerstverhaal in de kerk (per klas in de kerk) 

→ 9.00 voor de kleutertjes  

→ 11.00 voor de leerlingen van de lagere school 

DO 22 -Zwemmen voor het 1ste en 2de leerjaar 

-bestuursvergadering KOBA Zuiderkempen 
VRIJ 23 -De leerlingen genieten van het kerstfeestje in de klas  

 
  KERSTVAKANTIE 

van zaterdag 24 december 2022  

tot en met zondag 8 januari 2023 
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