
 Kijkdag nieuwe peuters 

 

Op woensdag 17 oktober (van 9.00 tot 10.30 uur) nodigen we ouders met hun peuters uit 

die mogen instappen na de herfstvakantie op een ‘wenmoment’ in de klas. De ouders 

nemen ook een kijkje in de andere kleuterklassen. Bij een kopje koffie is er mogelijkheid 

tot inschrijving. Wonen er nieuwe gezinnen in jullie buurt, nodig hen gerust uit om een 

kijkje te komen nemen! WELKOM! 

 

 Koekenverkoop 

 

Van harte bedankt om onze koekenverkoop te promoten bij familie, vrienden, collega’s, …  

De actie is een enorm succes! 

Op donderdag 11 oktober steken we de koeken in zakken en ’s avonds of op vrijdag geven we jullie 

bestellingen mee naar huis!  

 

Scholenveldloop 

 

Tijdens de turnlessen van meester Wim oefenden alle leerlingen hun 

looptechniek en letten daarbij op hun ademhaling en uithouding! 

Volgende leerlingen schreven zich in voor de scholenveldloop: 

 

1L: Ona, Nelis, Noa, Lowie, Naia, Matteo en Tess 

Ona behaalde de 1
ste

 plaats! 

2L: Arno 

3L: Laurens, Rune, Mila, Arne, Sander, Boris, Rosa-Alba en Mats 

4L: Nio, Jelle, Emiel, Lana, Manon, Emke en Zita 

5L: Guust, Amber, Robbe, Meve, Enora-Jade, Liam, Simon, Jelle en  Florian 

6L: Florian en Rune 

 

PROFICIAT aan alle sportievelingen ! 

 

 

 

 

Dag van de jeugdbeweging 

 

Wie wil, mag op vrijdag 19 oktober zijn/haar uniform van de jeugdbeweging aandoen  ! 

 

JARIGEN OKTOBER 

 

1 oktober Thomas-Wolf 6L 

8 oktober Milla   5L 

20 oktober Linde   2L 

21 oktober Tess 1L 

21 oktober Zita 6L 

22 oktober Rafaëlla  1K 

24 oktober Juf Els  
 27 oktober Lou 2K 

 

Familieberichten 

 

Bent, zoontje van juf Fiona 

Daan, broertje van Sam (2K) 

PROFICIAT! 

 

Mevr. Laura Leytens, overgrootmoeder van Thalita (4L), Kyentha (1L), 

Lana (4L) en Emma (2K) 

Christelijke deelneming! 

  



SCHOOLPRAATJE 
 

 
 

 

Herfst in het bos 

 

Plof, daar valt een eikeltje 

op het zachte mos. 

Honderdduizend blaadjes 

dwarrelen door het bos. 

Honderdduizend paddenstoelen 

groeien in het mos. 

Kinderen dat betekent: 

het is herfst in het bos! 

 

 

 


