
 
 
 
 
 

 
Woordje van de directie  
 

Beste ouders,  

 

oktober konden we in schoonheid afsluiten met de BOSKLASSEN van het 3de 

leerjaar. Maar er werd ook muzisch gewerkt in het 1ste en het 2de leerjaar. 

En we zagen jullie extra graag komen op DE DAG VAN DE OUDER. 

 

Voor de maand november staat er weer heel wat op het programma. 

De leerlingen van het 6de leerjaar bezoeken een middelbare school. 

De kleuters maken een boswandeling op de Kalmthoutse Heide. 

 

We bereiden ons allen voor op de komst van de Sint in december! 

Hopelijk zal hij hier alleen maar brave kinderen aantreffen? 

 

 

Iris Smekens 

Directeur 

 

 

Fluohesjes 

 
Jullie hebben waarschijnlijk al wel gemerkt dat het ’s morgens en ’s avonds al 

redelijk donker is om naar school te gaan of naar huis te gaan. Daarom starten 

we weer met onze fluo-actie.  

 

De fluohesjes werden deze week opnieuw uitgedeeld. Iedereen draagt het hesje 

op weg naar huis of naar school.  

Bij verlies betaal je 5 euro voor je fluohesje, dan krijg je een nieuw in bruikleen.  

 

 

 

 

Oproep: oude uniformen 

 
Heb je thuis toevallig nog uniformkleding liggen in goede staat maar te klein? Dan 

mag je deze altijd op school afgeven. We kunnen er pas toegekomen leerlingen 

mee helpen. 
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Oude banken te koop 

In verschillende klassen worden binnenkort de oude banken vervangen door nieuwe banken.  

De oude banken moeten weg, maar verschillende zijn zeker nog niet versleten. Wil je thuis graag een 

schoolbank? Dan kan je zo’n bankje kopen. Er zijn zowel enkele als dubbele banken te krijgen.  

 

Hieronder kan je foto’s en prijzen vinden: 
 

     
 

kleine bank €5      grote bank €10 
 

 

Heb je interesse in een zo’n bank? Laat het even weten op het secretariaat.  

 

Waterfontein 

Het waterfonteintje op de speelplaats wordt deze week afgesloten voor de vrieskou. Je kan tijdens de winter 

dus geen water meer drinken op de speelplaats. Hou hier rekening mee en breng een (extra) flesje water mee 

voor in de klas.  
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1 Do ALLERHEILIGEN 

 

17 Za   

2 Vrij ALLERZIELEN 

 
18 Zo   

3 Za   19 Ma 
toneel vogeltjes (vm) 
toneel 1e lj (nm) 

 

4 Zo   20 Di zwemmen 1B + 3B 

 

5 Ma Spectrumschool 6e lj 

 
21 Woe 

film 1e + 2e lj 

bib 3B    

6 Di zwemmen 2B + 3B 

 
22 Do zwemmen 4B + 5e lj 

 

7 Woe   23 Vrij 
groene kapoenen zingen met 

het 1e lj 
 

8 Do 
dinomuseum 4e lj 

zwemmen 5e lj    
24 Za   

9 Vrij 
toneel 2e lj (vm) 

boswandeling KS     
25 Zo   

10 Za   26 Ma   

11 Zo WAPENSTILSTAND  27 Di zwemmen 2A + 3A 

 

12 Ma oudercontact kleuters  28 Woe 
film kleuters 

sprookjeshuis 1A    

13 Di 

medisch onderzoek 1B 

zwemmen 1A + 3A 

oudercontact kleuters     
29 Do zwemmen 4A + 6e lj 

 

14 Woe 

groene kapoenen spelen 

spelletjes met 1e lj 

bib 3A     
30 Vrij   

15 Do 

Huis v.d. Sint vlinders en uiltjes 

zwemmen 4A + 6e lj 

medisch onderzoek 1A     

Vergeet je fluohesje niet.  
 

 16 Vrij   

 

Kalender november  


