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Nieuws van het CLB over het medisch onderzoek
Vanaf volgend schooljaar zullen volgende kinderen onderzocht worden : 1e kleuterklas met
ouders, 1e leerjaar op school, 4e leerjaar op school en 6e leerjaar op het CLB. Omdat we vorig
schooljaar reeds het 3e en 5e leerjaar onderzocht hebben, gaan we dit jaar het 4e en 6e
leerjaar niet onderzoeken. De kinderen van deze leerjaren zullen wel een brief ontvangen
waarin staat waarom we dit jaar niet klassikaal onderzoeken, maar indien de ouders dit
wensen, wij toch een onderzoek en of gesprek kunnen doen.
Dit schooljaar is een overgangsjaar en we zullen enkel de 3- en 4-jarige kleuters onderzoeken,
alsook het 1e leerjaar. De 3- en 4-jarigen worden samen met de ouders uitgenodigd op het
CLB, het onderzoek van het 1e leerjaar gaat door op school. In het 5e leerjaar doen we een
aanbod voor vaccinatie tegen mazelen, bof en rubella.
20/9/18 VM : 1A + 1B op school
14/11/18 VM : vaccinatie 5A en 5B op school
16/1/19 VM + NM : 4 jarige kleuters met ouders op CLB*
23/1/19 VM + NM : 4 jarige kleuters met ouders op CLB*
25/1/19 VM : 4 jarige kleuters met ouders op CLB*
20/3/19 VM + NM : 3 jarige kleuters met ouders op CLB*
27/3/19 VM + NM : 3 jarige kleuters met ouders op CLB*
29/3/19 VM : 3 en 4 jarige kleuters met juf op CLB*
*voorziene tijdstippen
woensdag 16 januari van 8.45 u tot 12.30 u en van 13.00 u tot 16.00 u
woensdag 23 januari van 8.45 u tot 12.30 u en van 13.00 u tot 16.00 u
vrijdag 25 januari van 8.45 u tot 12.30 u
woensdag 20 maart van 8.45 u tot 12.30 u en van 13.00 u tot 16.00 u
woensdag 27 maart van 8.45 u tot 12.30 u en van 13.00 u tot 16.00 u.
Indien het voor ouders niet mogelijk is om op één van deze momenten met hun kind naar het
CLB te komen en ze willen toch graag met hun kleuter komen, mogen ze ons altijd telefonisch
contacteren en kunnen we een ander moment afspreken.

Aantal leerlingen op 3 september 2018
Met 328 ingeschreven kinderen op 3 september kende onze school een lichte daling ten
opzichte van vorig schooljaar. Vorig schooljaar waren het er 331. In de kleuterschool zagen
we een forse stijging van 106 naar 117. In de lagere school zakten we van 225 naar 211.
Voor ons schoolbestuur (Onderwijsinrichtingen Zusters van de Christelijke Scholen Vorselaar)
tekenen we deze cijfers op .

In totaal werden voor dit schooljaar niet minder dan 32.924 jongeren toevertrouwd aan
Vorselaarse scholen.
T.o.v. 1 september 2017 stijgt het aantal kleuters in OZCS globaal met 1,1 % (+82); in het lager
onderwijs tellen we 258 kinderen meer (+1,9 %). Dit betekent voor het basisonderwijs een
vooruitgang met 1,6%. In het secundair onderwijs zijn er eveneens 188 leerlingen meer
ingeschreven (+1,7 %).
Familienieuws
Overlijden
We melden het overlijden van Ludo Mens, vader van juf Marlies.
Geboorte
Valerie, en zusje voor Axel Van Damme (1A)

19 september Dag van de sportclub
Onze klavernesters lieten deze dag zeker niet ongezien voorbijgaan!
Mooi om waar te nemen dat er vele kinderen zo graag sporten!!

Gehoord op de dag van de sportclub:
Ik kon mijn pingpongtoiletje niet meebrengen.
(Kato uit 3KA)

Ballenactie
Zoals elk jaar beloont Fruit, een lekkere buit elke deelnemende school met
gratis klasballen. Onze school doet dit jaar mee aan deze actie.
Gelieve de “zespri”sticker met je kleuter mee te geven zodat de juf ze op de
grote spaarposter kan kleven.
Zodra we 300 stickers hebben ontvangen we 20 ballen.
Alvast bedankt,
de kleuterjuffen
De kinderen van het 5de leerjaar leerden de kruisjessteek.
En zo maakten ze een mooie bladwijzer.

Woensdag 3 oktober is het dierendag in de kleuterschool.
Mama’s, papa’s en grootouders van de kleuters
met hun huisdier !

zijn welkom

De huisdieren en hun baasjes verzamelen op de
van de kleuters om 11.15u.

speelplaats

Welkom !!!!!
De kleuters en hun juffen .

Laura uit 4A maakte deze tekening.
Ze heeft er heel lang aan gewerkt,
maar het resultaat is dan ook schitterend!

De voorbije 2 weken hebben onze oudste kleuters gewerkt rond indianen . Ze maakten een
indianenkroon , een indianenkraal en een indianenkleed ...
Ze waren heel mooi toen ze alles mochten aandoen en voelden zich een echte indiaan . 3KA-3KB

In 3 b maakten we met naamwoorden, werkwoorden en plaatsnamen gekke zinnen.

Een pony vliegt in een regenboog.
De zetel fietst op school.
De beker loopt in de kelder.
De vaas slaapt in de boekentas.
Kasten zwemmen in de broodtrommel.
Een pannenkoek eet op de W.C.
Een brommer leest op zolder.
Een uil zwemt op de kerktoren.
Een eend rekent in het park.
Een stoplicht lacht op de zolder.
De schaar wandelt op de zolder.
Een rekenboek poetst op de speelplaats.
Een auto voetbalt in de dierentuin.
Een hond rekent in de kast.
De auto zwemt in de vuilbak.

Werkjes uit 4B
Juf Lelie,
Op onze school is er een scharminkel, genaamd juf Lelie. Ze
heeft haar als een aap en ogen als een monster. Ze denkt
dat ze de beste is. Iedereen haat haar. En als je iets fout
hebt krijg je een mes in je arm. Het is een echte
chichimadam. Maar ben je flink dan krijg je een jackpot van
800 000 euro. Dat heb ik gekregen!
Stan
Juf Heks
Ze is een lelijke mevrouw en niet echt grappig en is te dun.
Ze heeft ook een dikke neus en een ketting vol kralen. Ik
denk dat ze geen vriend heeft. Ze is ook nog nooit samen
geweest denk ik. En het is een stinkende juf. Op school
komt ze met haar slechte been aan. Ze is ook heel heel
heeeel streng en ook een beetje lief. Als ze haar boek
opendoet is ze boos en slaat ze de kinderen. Ze is ook heel
raar. Als ik haar tegenkom zal ik flauwvallen en ik zal
meester Grollo bellen en laten weten dat hij een geurtje
moet meenemen.
Laure

De kleuters van 1K tonen fier hun klaspop Jules!
Samen spelen,vertellen,zingen en ...Oh wat gaat dat weer leuk worden !

De juffen hebben al gezocht en gevonden, een nieuwe musical.
Het onderwerp blijft nog even geheim. Gaat het over ..... of ......... of
misschien wel ..........?
Hou jullie oren en ogen goed open want binnenkort vernemen jullie meer.

Kalender van 28 september tot 12 oktober 2018
Vrijdag 28 september
Maandag 1 oktober

KS + LS
1-2

Dinsdag 2 oktober
Woensdag 3 oktober

1 en 6
KS en LS

Donderdag 4 oktober

1A – 1B

Vrijdag 5 oktober
Dinsdag 9 oktober

KS en LS
3A-3B
5A5B
KS en LS

Donderdag 11
oktober

Vrijdag 12 oktober

Vrije dag !
Bezoek aan de bib voor een lezing van auteur Guy Daniels.
Vervoer met de gemeentebus
Zwemmen
Start van de fruitbedeling. Vanaf heden krijgen de kinderen
wekelijks een stuk fruit op woensdag. Nu al bedankt aan
alle schilouders die helpen bij de fruitbedeling.
Bezoek aan fruitbedrijf Roes in Oud-Turnhout. Vervoer :
gemeentebus.
Vrije dag voor de kinderen, studiedag voor het personeel.
Zwemmen
Bibwijzer. Vervoer gemeentebus.

Bookes met choco. De Solidariteitsraad trakteert onze
kinderen op een ‘booke met choco’. Hiermee vragen ze
aandacht voor Fairtrade.
6A-6B
Bibwijzer. Vervoer gemeentebus
LS
Rapport
3KA–3KB Indianenpad in Lichtaart. Onze vijfjarigen ontdekken volop
tijdens dit natuurleerpad met gids. Kostprijs : 2 euro (wordt
verrekend op de volgende schoolrekening) Vervoer :
gemeentebus

Thema’s in de kleuterschool
1KA, 1KB

Week 40 (1 – 5 oktober)
Week 41 (8 – 12 oktober)

2KA en 2KB

Een huisdier is leuk
Ik groeiweek

Een huisdier is leuk

3KA en 3KB

Boek: Wie wil
Wannes?
Sprookje: Hans en
Grietje

1K
De kleuters van 1K brengen op dinsdag 16 oktober een bezoek aan de crèche Kribbels Kaulildijk 6 in
Wechelderzande.
Gelieve je kleuter op dinsdag 16 oktober naar deze crèche te brengen tsn 8.25u en 8.40u(de juf is
daar)
Indien dit niet lukt meld je het aan de juf.
We gaan samen te voet terug naar de school ,'s middags zijn we zeker terug !
Bij slecht weer gaat deze activiteit niet door .
Juf Liesbeth en juf Leen
2K
We feesten voor de jarigen op donderdag 4 oktober.

