
 
 
 
 
 

 
Woordje van de directie  
 

Beste ouders,  

 

Wat is september weer voorbij gevlogen! 

We zagen onze leerlingen en leerkrachten van hun sportiefste kant op de DAG 

VAN DE SPORTCLUBS en de STRAPDAG. 

Onze kleuters reden er lekker op los op WIELTJESDAG. 

 

Nu zijn we er zeker van: er zit wat SPORTTALENT op onze school. 

Jullie zorgden voor heel wat lekkers op de KLEUTERPICKNICK. Dankjewel! 

 

Volgende week donderdag doen we mee aan de veldloop in Park Spoor Noord. 

Wie wil, mag zeker komen supporteren. 

 

Vanaf 10 oktober start de fruitactie terug. Elke woensdag zal je kind een stukje 

fruit krijgen op school.  

 

Sportieve groet, 

 

Iris Smekens 

Directeur 

 

 

Nieuwe schoolagenda 

 
Waarschijnlijk hebben jullie ze al wel gezien, onze 

nieuwe agenda’s. Sinds dit schooljaar gebruiken we 

in elk leerjaar de talentagenda.  

 

Elke maand staat er een ander talent in de kijker. In 

september was dit ‘SAMENKNAP’.  We hebben dan 

ook SAMEN gesport en gespeeld. We hebben ook 

onze nieuwe juf of meester leren kennen en SAMEN 

hard gewerkt. 

 

In de maand oktober werken we rond 

‘BEWEEGKNAP’. We turnen, zwemmen, leren 

nieuwe spelletjes voor op de speelplaats en lopen zo 

hard als we kunnen op de scholenveldloop (4 

oktober).   
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19 september = dag van de sportclub 

Woensdag 19 september mocht iedereen in sportoutfit naar school komen. We zijn de dag ook gestart met 

ochtendgymnastiek voor de hele school.  

 

       

 

Veel klassen deden buiten de ochtendgymnastiek nog leuke dingen. De kleuters gingen buiten spelen en 

sporten.  

 

We gebruikten ook de sporttalenten van de kinderen uit het 5e en het 6e leerjaar. De kinderen die goed waren 

in sport gaven een kort lesje over hun sport aan de kinderen van het 1e en 2e leerjaar. Andere kinderen hadden 

een spelletje voorzien om iedereen in beweging te houden. Wat een fijne dag was dat.  

 

 

       
 

 

21 september = strapdag 

Vrijdag 21 september deden we mee met de strapdag. We vroegen aan iedereen om zoveel mogelijk te voet 

naar school te komen. Onze kleuters mochten voor één keer op wieltjes naar school komen.  

De meeste kinderen van onze school komen te voet, top. Zij werden beloond met een leuk bandje van de 

strapdag! 
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Workshop programmeren 

De kinderen van het 5e en het 6e leerjaar programmeerden hun eigen robotspelletje op de computer. Na een 

korte uitleg moesten ze zelf aan de slag. Stap voor stap leerden ze meer codes kennen om het hele spel te 

programmeren. Dit schooljaar zullen we dit zelf ook nog wel eens doen in de klas.  

Kinderen die dit thuis ook wel eens willen proberen kunnen dit gratis doen op deze website:  

https://scratch.mit.edu/ 

 

Stop, loop, praat 

In september hebben we SAMEN geleerd hoe we anderen het duidelijk moeten maken als we iets niets leuk 

vinden op de speelplaats.   

Vanaf nu zeggen we duidelijk stop, ook met handgebaar, en lopen weg om iets anders te doen. Als ‘stop’ echt 

niet helpt, dan kunnen we nog steeds terecht bij de juf of meester op de speelplaats of in de klas.  

 

 

 

 

Dag van de ouder 

Op 18 oktober is het dag van de ouder. We zetten jullie dan graag in de bloemetjes. Hoe? Dat kom je 

binnenkort nog te weten.  
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1 Ma GEEN SCHOOL 

 

17 Woe   

2 Di zwemmen 2B + 3B 

 
18 Do 

zwemmen 4A + 5elj 

rapport + oudercontact – LS 

dag van de ouder       

3 Woe   19 Vrij 
zwemmen – kleuters 
muvoactiviteit 1e lj    

4 Do veldloop - lagere school 

 
20 Za   

5 Vrij   21 Zo   

6 Za   22 Ma 
kijkmoment - instappers KS 

bibliotheek 6e lj 
   

7 Zo   23 Di 
zwemmen 2A + 3A 

‘boer voor 1 dag’ 5A    

8 Ma   24 Woe Vertrek bosklassen 3e lj 

 

9 Di zwemmen 1A + 3A 

 
25 Do 

zwemmen 4B + 5e lj 
bosklassen 3e lj 

doedag 6    

10 Woe GEEN SCHOOL 

 
26 Vrij bosklassen 3e lj 

 

11 Do zwemmen 4B + 6 

 
27 Za   

12 Vrij 
muvoactiviteit 2e lj 

VRT 6e lj    
28 Zo   

13 Za   29 Ma HERFSTVAKANTIE 

 

14 Zo   30 Di HERFSTVAKANTIE 

 

15 Ma   

HERFSTVAKANTIE 
van ma 29 oktober t.e.m. zo 4 november 

16 Di 
zwemmen 1B + 3B 

film vogeltjes    

 

Kalender oktober  


