SCHOOLPRAATJE

Jaarthema: ‘Feest met het Leesbeest’
De werkgroep ‘jaarthema’ bezorgde alle klassen reeds uitdagende
opdrachten via filmpjes !
Het Leesbeest daagt ons nu uit om met de kinderen te rijmen …
en het mag spannend zijn!
Veel leesplezier!

De Rikkiklas

Een noot
is niet rood

De vos die liep in het mos.
Hij ziet een egel

Een vos
in het bos

die zit onder een kegel.
Wat doe je daar?
Ik ben bang voor gevaar.
Een paard
eet zijn staart
en een grote taart !!!

Emma en Lasse (2L)

De vlinderklas
WIE WOONT ER IN DIT KLEINE HUISJE?
NIET ALLEEN EEN MUISJE!
Ik, Bea de bij.
Het is leuk met mij.
En ik, Miet de mier.
Ik drink bier.
En ik, Magda de muis.
Ik woon in een huis.
En ik, Karel de kikker.
Ik ben geen sticker.
En ik, Hans de haas.
Ik eet graag kaas.
En ik, Viktor de vos.
Ik zit op het mos.
Tot slot, Boris de beer.
Ik zit bij het meer.

rijmen met het 1ste leerjaar gebaseerd op het
boek ‘een huisje voor iedereen’

Welkom
Welkom aan Frances De Moor in onze peuterklas!
Leerlingenraad - kindergemeenteraad
Dit schooljaar wordt op de gemeente een
kindergemeenteraad georganiseerd met leerlingen uit het
5de en 6de leerjaar uit alle Oosterzeelse scholen. Onze
school wordt vertegenwoordigd door Arne (5L) en Noor
(6L). Deze raad komt een 4-tal keer samen waarop
volgende thema’s besproken worden:
- veiligheid en verkeer
- welzijn en gezondheid
- milieu
- vrije tijd
Onze leerlingenraad zal deze thema’s volgen. Samen met juf Carol en juf
Caroline bespreken de 6 leerlingen (uit elke klas 1 kind) wat er bij hen leeft
rond deze thema’s op school, in de klas. De data en de namen zullen later
meegedeeld worden.
Grootouderfeest
Met de stijgende coronacijfers hebben we beslist om het grootouderfeest
(kleuters) van 24/11 te verplaatsen naar woensdagvoormiddag 30 maart 2022!
Houd jullie gezond!
Oudercontacten
 Over de organisatie van de oudercontacten in november ontvangen jullie
na de herfstvakantie meer info via mail.
 Het oudercontact lager in februari ’22 wordt met een week vervroegd nl.
op vrijdag 18 februari 2022.
Schoolraad
Dit schooljaar komen de leden van de schoolraad een 3-tal keer samen.
De leden zijn:
Cedric Blanpain (voorzitter)
Marjolein Vandersteene (secretaris)
Alice Van Den Broeke

Caroline Baele
Juf Els
Meester Kris

Volgende agendapunten zullen aan bod komen tijdens de vergadering op 9
november:

-

Leerlingenaantal 1 september
Prioriteiten en jaarthema 2021-2022
Navormingen 2021-2022
Resultaten IDP (6de leerjaar - juni 2021)
Dank
 454 x DANK voor de aankoop van LU-tassen!
Smakelijk!
 Onze ouderraad organiseert voor de 3de keer op rij een
verkoop van groentepakketten boordevol vitamines!
Meer info en bestellen kan via de folder in de schooltas
van jullie kinderen of kopieer deze link in uw browser:
https://forms.gle/Bnp5cndscCqPrBVa8
Dank!
Nieuwe buren?

Nieuwe buren?
Baby’tje in de buurt geboren?
Laat het een juf/meester maar horen!
Dan kunnen ze alvast in onze Bloesemfolder gluren!
Dank jullie wel!
Jarigen
4 november
8 november
9 november
5 november
11 november
17 november
20 november
20 november
21 november
26 november
27 november
28 november
30 november

Ayden
meester Corneel
Mandus
meester Wim
Daan
Juf Carol
Arthur
Louis
Mogane
Xander
juf Els
Roxane
meester Kris

1L
ICT
2K
turnen
1L
1L
3K
3K
3K
1K
opvang
2L
6L

Familieberichten
Mevr. Jacqueline Brocquesoy, oma van Mattis (6L)
Oprechte deelneming.

