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even terugblikken

onze werking

Op de strapdag van vrijdag 18 september kwamen de
kleuters en leerlingen van de lagere school massaal met
de fiets naar school. Tijdens de les lichamelijke
opvoeding werd er op hun fietsvaardigheid geoefend en
in de klas op hun kennis van het verkeer. De leerlingen
van L3 en L4 namen zelfs deel aan de strapdag vanop
zeeklassen.

Onze peuters en kleuters van K1 kunnen zich uitleven
in hun nieuwe buitenkeuken.

De leerlingen van L1 zijn niet bang om hun handen vuil
te maken. Ze rooien de aardappelen in de moestuin.

De jaarlijkse pannenkoekenslag werd deze keer op een
andere manier georganiseerd. Je kon de bestelde
pannenkoeken afhalen of picknicken op het grasveld. We
hebben weer lekker gesmuld en centjes ingezameld voor
onze dieren. Via deze weg willen we graag alle helpende
handen bedanken. En een hele grote dankjewel aan
Bettina voor het bakken van de stapel pannenkoeken.
Tijjdens de laatste zonnige dagen in September
zorgden de leerlingen van L2 voor hun klastuintje. De
oude rabarberstengels werden verwijderd.
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activiteiten

onze werking
De nieuwe leerlingenraad voor dit schooljaar is samengesteld. Uit de
leerlingen van de 3 hoogste klassen werden telkens 2 leerlingen gekozen.
L4 : Jeanne en Robbie
L5 : Noortje en Arina
L6 : Sheyira en Jef

De werken op het domein zijn
afgelopen. Onze dieren kunnen
op
een
veilige
manier
terugkomen. De camera’s en
lichten met bewegingssensoren
zijn geplaatst. De draden van de
hokken zijn vernieuwd en er
werd een gloednieuw kippenhok
gebouwd. Op vrijdag 9 oktober
in de namiddag houden we
samen met alle leerlingen een
feestelijk
inhuldigingsmoment.
Dit
schooljaar
geen
lichtjeswandeling, maar we
plannen
alvast
andere
activiteiten.
Binnenkort
organiseren de leerkrachten op
school een echte cinema
avond. Hou jullie mail in het oog
voor meer info.

extra
Ook dit schooljaar zullen
er enkele personen
stage lopen op onze
school. Diana komt een
handje toesteken in de
kleuterschool, bij de
toezichten, slaapklas of
nabewaking. Wij zijn
alvast blij met deze extra
ondersteuning.
In K1 hebben we een
nieuwe
leerling
:
Robine.
Welkom in onze school!

info
Gelieve bij het wijzigen van afhalen dit te noteren in het agenda of de dag zelf telefonisch, niet via
mail. Deze wordt niet altijd tijdig gelezen.
Alvast te noteren voor de leerlingen van L5 en L6 :de netoverschrijdende scholenbeurs voor onze
basisscholen van Wommelgem gaat dit schooljaar door op volgende data en volgende locaties :
o di 19 januari 2021: Boechout, 3 sessies (16u30, 18u, 19u30)
§ theaterzaal Vooruit, polyvalente zaal
o do 4 februari 2021: Mortsel, 2 sessies (17u, 18u30)
§ zaal ’t Parkske , schouwburg Marc Librecht
o wo 10 februari 2021: Kontich, 3 sessies (nog niet duidelijk)
§ ‘t Half Diep: één grote zaal die in twee gesplitst zal worden
De ouders krijgen de keuze om zich in te schrijven voor één van de 8 sessies.
Naast de algemene informatie die ze krijgen van het CLB zal er een scholenbeurs zijn. Welke
scholen aanwezig zijn is op de drie locaties verschillend.
Verdere informatie en te verspreiden communicatie volgt in de loop van het schooljaar en zal
afhankelijk zijn van de corona fase.
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