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Hoewel we nog maar 2 weken van de herfstvakantie verwijderd zijn, blijft de zomer van 2018
onverminderd verdergaan. Heerlijk toch dat onze kinderen nog buiten kunnen ravotten.
’s
Ochtends kan het echter al fris, zelfs koud zijn. Zeker voor fietsers zijn handschoenen op de meest
frisse ochtenden al aangewezen.
De eerste zes weken van dit schooljaar zitten er al op : tijd voor het eerste rapport. Sinds we vorig
jaar ons rapport vernieuwden word je als ouder nog ruimer geïnformeerd over de prestaties van je
zoon of dochter. Het eerste oudercontact koppelen we aan het tweede rapport op 28 november. De
grootste groep kinderen heeft een sterke start genomen en zichzelf van zijn beste kant laten zien.
Wij proberen in ieder geval om je kind maximaal te laten ontwikkelen volgens zijn of haar
mogelijkheden.
Mogelijk vertelde je kind thuis al dat er een stagiaire in de klas kwam. We willen als school immers
investeren in de leraren en kinderverzorgers van morgen. Dit jaar krijgen in totaal een 15-tal
studenten van Thomas More Vorselaar/Turnhout en van KVRI – Vorselaar (verzorging) de kans om via
stage in onze school praktijkervaring op te doen.
Donderdag 18 oktober komt de schoolfotograaf langs. Hij zal die dag van iedere klas een klasfoto
maken. Op vrijdag 9 november komt hij nog eens naar onze school voor individuele foto’s.
Woensdag 24 oktober gaan onze lagere schoolkinderen stappen voor het Goede Doel. Beurtelings
kiest de Solidariteitsraad voor een lokaal doel of een doel in het Zuiden. Dit jaar kiest men voor
11.11.11. , meer bepaald de problematiek van migratie. Eerdaags ontvang je een document om je
kind te sponsoren bij deze wandeltocht voor het goede doel.
11.11.11 vecht tegen onrecht. We doen dit niet alleen. Als koepel van de Vlaamse NoordZuidbeweging bundelen we de krachten van tientallen organisaties, tienduizenden
vrijwilligers en partners wereldwijd. Samen vechten we voor duurzame verandering. Want
iedereen verdient dezelfde basisrechten.
11.11.11 strijdt tegen onrecht en voor duurzame verandering. Wereldwijd ontvluchten miljoenen
mensen oorlog, vervolging, armoede, klimaatverandering ... Oorzaken waar wij elke dag aan
werken. De laatste tijd wordt migratie vooral gezien als een probleem. Te midden van dat harde
discours brengen wij met deze campagne een warme boodschap.
Wij willen een menselijk migratiebeleid. Want we zijn #AllemaalMensen onderweg naar beter. Hang
onze affiche aan je raam, deel raamaffiches uit of doe mee aan onze grote plakactie. Toon dat we met
velen achter een rechtvaardig migratiebeleid staan.
In de laatste week voor de herfstvakantie trekken onze leerlingen van de lagere school naar de
sporthal Balsakker. Samen met de kinderen van de Springplank – Lille en de Wingerd- Poederlee
zullen ze activiteiten doen waarbij de focus ligt op fairplay : de High-five-games.

Tot slot wil ik alle deelnemers aan het WOC-ontbijt bedanken voor hun
deelname. Jullie steunen op deze manier onze school. Uit ervaring van
de vorige jaren weet ik dat je vergast wordt op een heerlijk, uitgebreid
ontbijt. SMAKELIJK !

Nieuws van de politie : Infoavond diefstalpreventie
Elk jaar worden een 70 tal gezinnen in de gemeente Lille het slachtoffer van een inbraak of diefstal in hun
woning. Om dit probleem onder de aandacht te brengen, werd er een sensibiliseringscampagne in het leven
geroepen, nl 1 DAG NIET. (voor meer info kan u terecht op www.1dagniet.be)
In het kader van deze actie organiseren wij een infoavond over diefstalpreventie waar u nuttige tips kan horen
in verband met de beveiliging van uw woning, maar ook over organisatorische maatregelen zoals verlichting,
het sluiten van ramen en deuren, enz..
Wij nodigen u graag uit op deze avond op donderdag 25/10/2018 om 19.30 uur op de politiepost te Lille,
Rechtestraat 59. Gelieve voor 23/10/2018 in te schrijven via mail: politie@lille.be of telefonisch: 014/88.20.70.
diefstalpreventieadviseurs,
Kris Bernaerts en Kelly Greefs

Scholenveldloop
Er stonden weer heel wat klavernesters op het podium tijdens de veldloop die plaatsvond op donderdag 27
september!

Hierboven kan je hen zien schitteren met hun medaille!

Geboorte
We feliciteren juf An van 2A met de geboorte van haar zoontje Hannes.

Dank je wel WOC om ons weer te verrassen op de "dag
van de leerkracht" !
Er stonden gepersonaliseerde plakbandrollers klaar voor
de juffen en meesters van de lagere school.
De kleuterjuffen kregen dan weer een mooie schort met
leuke tekst.
Voor elke juf was er ook een omslag met geld voorzien
die we dankbaar gaan gebruiken voor de klas.
DANK JE WEL WOC !!

Sportnieuws
Alle kinderen van onze school mogen in de week voor de
vakantie rollend materiaal meebrengen om te gebruiken tijdens
de middagpauze. Zo rollen we de eerste periode uit en de
vakantie in.
Voor de LS zijn er geen fietsen toegelaten en geen rollende
materialen met motor bv hooverboard. Wel welkom zijn steps,
skateboard, inlineskates,....
Kls mogen wel (loop)fietsen en andere rollende materialen
meebrengen. (voorzien van naam aub.)
Dinsdag 23/10/2018: 3/4/5/6
Donderdag 25/10/2018: 1/2
Vrijdag 26/10/2018: kls

Er was eens, heel lang geleden, … een school met heel veel brave kinderen. In die
school gebeurde er iets heel vreemd. Op een dag hadden deze kinderen geen gewone
juffen en meesters meer. Nee, ze waren allemaal veranderd in een
sprookjesfiguur. Maar wat deze kinderen niet wisten was…
Waarom waren deze leerkrachten nu zo anders. Wel dat komen we
nu te weten….

SPROOKJESHUTSEPOT
Dit is het thema van de musical. De kinderen zijn deze week in
groepen verdeeld: koor, dans, acteur, knutsel/promogroep en
gingen voor de eerste keer aan de slag.
Samen maken we er weer een geweldige editie van ! Hou 3 en 4
april al maar vrij in je agenda !

Het ABC voor GELUK (gemaakt door 5A)
Allemaal

helpen

Jezelf zijn

Super

die lief zijn

Kinderen

Tafeltennis

Chocolade

Liefde

Urenlang samen zijn met familie

Dieren

Mama

Vrienden

Eerlijkheid

Nooit oorlog

Wereld zonder oorlog

Frans

Op vakantie gaan

Xylofoon bespelen

Prettige

Ysjes eten

Broers

leren

Goedendag
Helpende

zeggen

handen

Iedereen doet mee

uitstapjes

Quick

vrienden

Zandkastelen bouwen.

Ree

Het 6de leerjaar oefende het fietsen in groep.
Belangrijke aandachtspunten:
- stuurvastheid
- afstand houden (ongeveer een fietslengte)
- tijdig remmen
- snelheid aanpassen
- naast elkaar fietsen
- ritsen
En ja, we kregen zelfs complimenten van tegenliggers toen we
naar de veldloop reden dat we zo goed konden ritsen!
Opdracht geslaagd. :-)

Limericks uit 5a
In het dorpje genaamd Boeien,
stonden in een wei heel veel koeien.
Eén koe sloeg op hol,
en vond een glazen bol.
Heel de dag stonden ze nog te loeien.
(Rik – Lana)

Er woonde een vrouw in Rillen.
Die vrouw had hele dikke billen.
Haar man heeft een bril.
Die was heel stil.
Die man was zijn vrouw aan het killen.
(Romy – Axelle)

Een lieve vrouw leefde in Borboud.
Zij had een man met een hart van goud.
De vrouw kreeg een ring
met nog een mooi ding.
Daarmee liet hij zien dat hij van haar houdt.
(Tijmen – Kaat)

In een hele grote diepe grot,
zat een mevrouw genaamd Tuttepot.
Zij was arrogant.
Haar kind was irritant.
In die grot zat een grote marmot.
(Sebbe – Collin)

Donderdag 4 oktober trokken de kinderen van het eerste
leerjaar naar Oud-Turnhout. Ze bezochten er het fruitbedrijf
'Roes' waar ze een rondleiding kregen door de boomgaard.
Als afsluiting konden ze genieten van een lekkere sappige
appel!

Nieuws van de oudste kleuters
Bedankt aan alle ouders, grootouders, ... om langs te komen met jullie huisdier.
Onze kleuters hebben er erg van genoten.

We willen Ingrid Pot en Guido (Guiding dogs) bedanken voor hun komst met de honden. Onze
kleuters leerden heel wat bij over het omgaan met een hond.
De oortjes waren allen open en de mondjes toe. Zoveel interesse!

Super fier op onze samenwerking!!!

Dit zegt de deur van 4B

Ik ben zo blij
want ik zie lieve
kindjes.
Joppe

Auw, mijn oren,
het is weer speeltijd zeker?
Joran

Ik ben zo oud en moe
van steeds open en
dicht te gaan.
Paulien

Ik ga eens
afkijken bij dat
rare jongetje.
Eline

De kleuters van 2ka en 2kb
hebben geknutseld rond thema
huisdieren!
Dit is het mooie resultaat!

Kalender van 13 tot 26 oktober 2018
Maandag 15 oktober
Dinsdag 16 oktober

Donderdag 18 oktober

schoolraad
1Ka-1Kb
5a -5b

1en 6
KS + LS
WOC

Zondag 21 oktober
Maandag 22 oktober

Startvergadering : 20.15 in het personeelslokaal.
Bezoek aan kindercrèche ‘Kribbels’.
In de namiddag trekken onze vijfdejaars de mooie
Wechelse natuur in onder deskundige begeleiding van
Natuurpuntgidsen.
zwemmen
Klasfoto’s
Vergadering

WOC ontbijt
6a-6b

5a-5b

High 5 games in de Balsakker. Vertrek om 8.30 einde
12.00. We maken de verplaatsing met de fiets.
Breng ook boterhammen mee voor ’s middags.
High 5 games in de Balsakker. Vertrek 12.15 – terug op
school om 15.45. We verplaatsen ons met de fiets.

Dinsdag 23 oktober

1K

5a-5b
2a-2b
1a-1b
Woensdag 24 oktober

2Ka-2Kb

LS
Donderdag 25 oktober

4a-4b
3a-3b

Kijkdag voor de kleuters die starten na de herfstvakantie.
De instappertjes en hun ouders zijn welkom van 9 uur tot
10 uur.
Zwemmen
High 5 games in de Balsakker. Vervoer : gemeentebus.
Blijven ineten.
High 5 games in de Balsakker. Vervoer : gemeentebus
Blijven ineten.
’t Bosvriendje-Lichtaart nodigt ons uit voor een wandeling
langs het Eekhoorntjespad.
Vervoer gemeentebus.
Prijs : 2 euro.
Voorzie gepaste kledij, a.u.b.
Wandelen voor het Goede Doel : 11.11.11.
Allemaal een fluovestje aan.
High 5 games in de Balsakker. Vervoer : gemeentebus
High 5 games in de Balsakker. Vervoer : gemeentebus

Thema’s in de kleuterschool
Week 42 (15 – 19 oktober)
Week 43 (22 – 26 oktober)

1KA, 1KB

2KA en 2KB

3KA en 3KB

Ik groeiweek
Geen thema

Tik, tik, tik…dit ben ik!
Tik, tik, tik…dit ben ik!

Halloween
Halloween

1K: 1 stuk fruit meebrengen om fruitpap te maken op maandag 15 oktober
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
1K: feest voor de jarigen op 26 oktober.
2K: een foto van jezelf als baby meebrengen op maandag 15 oktober

