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Schooljaar 2017-2018 : november-december
Jaarthema: Ieder zijn verhaal…
De voorbije maanden werkten we rond stripverhalen.
Philip Wilssens, papa van Zico, Manasse en Goi kwam zijn verhaal vertellen.
Hij is ook striptekenaar. Hij nam de leerlingen mee doorheen de geschiedenis
van de strip en ging met alle klassen even aan de slag om zelf een stripfiguur
te tekenen. Zijn moto was: iedereen kan tekenen. Het is gelukt ook !
Onze letterheld vertelde elke week een nieuw verhaaltje en wist heel veel
kinderen te boeien. Niet alleen op school, maar ook thuis. Heel wat
letterkoekjes vonden de weg naar onze lettervretertjes. Vanaf oktober kregen
ze een informatief stickerboek. Vanaf nu is het dus stickers verzamelen ( zolang de voorraad strekt ).
Nog heel veel leesplezier en een hartelijke dank aan onze letterheld.
De komende maanden zetten we de bibliotheek in de kijker.
De weg naar de bibliotheek leren kennen.
Weten waar ik boekjes voor mijn leeftijd kan vinden in de bibliotheek.
Kennismaken met het personeel van de bibliotheek.
Dit zijn onze doelen. Ga zeker zelf met je kind eens naar de bibliotheek
en laat je kind vertellen wat het geleerd heeft over de bib.

KUS en Rij aan de ingang Cauwerburg
Vorig jaar hebben de leerlingen van onze school enkele verkeersinitiatieven mogen
indienen bij schepen van openbare werken Lieve Truyman.
De kleuters kozen om te ijveren voor een kus- en rijzone in Cauwerburg.
Deze zone is nu aangelegd door de dienst mobiliteit van de gemeente Temse.
We danken het gemeentebestuur hiervoor.
Wij vragen jullie dan ook gebruik te maken van deze strook bij het brengen en afhalen
van leerlingen.
Let wel, het is enkel toegestaan om stil te staan gedurende het uit- of instappen.
Parkeren is niet toegestaan in de kus- en rijzone.
Onze gemachtigde opzichter ( Etienne) zal alles in goede banen leiden.
Gelieve zijn aanwijzingen op te volgen.

Inschrijvingen verplicht. Brief volgt na de herfstvakantie.
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Week van het bos
De jongste kleuters:
Tijdens het thema "Appels en peren" zijn we met de jongste kleuters op ontdekking mogen gaan in de boomgaard
van Tiny en Raf. Dit was een super leuke beleving. We hebben daar de appels in de bomen zien hangen, op de grond
zien liggen en we mochten er ook van proeven. Tijdens onze ontdekking in de boomgaard zagen we een coole
machine met twee armen. Hoogst uitzonderlijk mochten we de appelplukkers helpen met plukken. De geplukte
appels moesten we dan op de armen van de plukmachine leggen .

In de herfst zijn de jongste kleuters Park Verbeeck eventjes onveilig gaan maken. Wat een mooi park hebben wij
naast onze school liggen. Mooie bomen, een speeltuin, een heuvel, wegjes om te ontdekken,… We hebben er ook
even de tijd genomen om verstoppertje te spelen. Een bos kan fijn zijn.
De oudste kleuters:
Als start van ons nieuwe thema 'kabouters in de herfst' gingen we met de oudste kleuters op maandag 16 oktober naar
Hof Ter Saksen voor een kabouterwandeling. We kregen allemaal een echte kaboutermuts op ons hoofd en vertrokken
met de gids op wandeling. Al snel kwamen we een eerste paddenstoel tegen. We leerden dat er paddenstoelen zijn die de
bomen verzorgen, die opruimen en die ziek maken. In het bos zelf mochten we blaadjes, noten en takken verzamelen om
mee te nemen naar de klas. De gids had enkele dieren meegebracht om er meer over te vertellen. Zo leerden we dat de
egel een winterslaap houdt en dat de eekhoorn graag nootjes lust. Tijdens de wandeling mochten we zelf boom spelen,
hielden we een race op de berg, deden we een heksendans en hebben we een kabouterhuis ontdekt tussen de takken
van de bomen. We kregen een doosje rozenbottelthee mee om in de klas een echt kaboutertheekransje te houden. Het
was een super leuke start voor ons nieuwe thema! Nog een hartelijke dank aan de ouders die ons voerden.

Het tweede leerjaar:
Tijdens de week van het bos deed het tweede leerjaar een heksenspel in het bos. De lieve heksen leerden hen alles
over de natuur in de herfst. Ze mochten kijken, ruiken, luisteren, meten en vooral veel voelen!
Met dank aan alle heksen voor hun inzet die namiddag. Leren en lesgeven kan ook leuk zijn.
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Muziekvoorstelling: ’t Is altijd wat in mijn habitat’.
Vier enthousiaste en humoristische muzikanten namen de
leerlingen van het derde en vierde leerjaar mee op een
expeditie langsheen het regenwoud, de woestijn,
rotswanden…
De leerlingen leerden op speelse en muzikale wijze
verschillende habitats kennen en konden ontdekken hoe
dieren en planten zich hieraan aanpassen. De natuur en haar
problemen (ontbossing, klimaatverandering, …) werden
aangekaart op humoristische wijze en op kindermaat.

Werken op school
De ramen en deuren zijn
geplaatst. De komende weken
wordt er binnen in de klassen
nog verder afgewerkt.
De screens werden nog
geplaatst voor de vakantie.
Na de herfstvakantie is de
aanbesteding van de werken
voor de renovatie van de
kleutertoiletten gepland. We plannen ook al enkele kleinere werken: het beitsen van de ramen in de kleuterbouw en
het schilderen van de steunbalken boven de ramen in de gebouwen van het lager.

Familienieuws
Afscheid:
 Leon De Neve, grootvader van Wout (L4B) en Nand (L1B) , schoonvader van Katty Berben (ouderraad)
 Jozef Noens, overgrootvader van Fien (L4A) en Lucie (L2)
Nieuw leven:
 Masal (zus), Misra (zus) en Ata ( broer) van Atlas Kubin (oranje klas)
 Louanne Van Vlierberghe, nicht van Sem (oranje klas) en Lies (rode klas), metekindje van Stephanie
(ouderraad), kleinkind van Jan De Gendt ( voorzitter schoolraad )

Leerlingenraad
De leerlingenraad voor dit schooljaar is bekend.
L6: Lina El Habchi en Ferre Claes
opvolgers : Ranaa Van den Bossche en Yasmin Verelst
L5: Inaya Soussi en Jassir Elazzouzi
opvolgers : Stela Toma en Staf Van den Bossche
L4: Fien Bulteel en Tahir Elazzouzi
opvolgers: Xander Verbeke en Sam Pieters
Lina en Jassir zullen onze school vertegenwoordigen
op de kinderraad, een initiatief van het
gemeentebestuur en de dienst jeugd in het kader van
de kindvriendelijke gemeente.

Niet te missen

Organisatie ouderraad

Volg het verhaal van je kind op school, maak je vriend van de klas via facebook.
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Noteer de activiteiten al op je kalender 

kalender schooljaar 2017-2018
november
maandag 6
maandag 6
dinsdag 7
vrijdag 10
maandag 13
maandag 13
dinsdag 14
dinsdag 14
dinsdag 14
dinsdag 14
dinsdag 14
woensdag 15
woensdag 15
woensdag 15
donderdag 16
vrijdag 17
vrijdag 17
maandag 20
maandag 20
dinsdag 21
woensdag 22
donderdag 23
vrijdag 24
maandag 27
dinsdag 28
dinsdag 28
woensdag 29
donderdag 30

Herfstvakantie 28 oktober – 5 november
8.30 alle leerlingen terug op school + instappers
9.30 zwemmen
13.10 meetnamiddag
18.00 fluofuif
( organisatie ouderraad )
sportklassen
9.30 zwemmen
8.30 meetvoormiddag
9.00 rondleiding bibliotheek
10.00 rondleiding bibliotheek
sportklassen
namiddag bezoek bibliotheek met letterheld
sportklassen
9.00 rondleiding bibliotheek
10.00 rondleiding bibliotheek
sportklassen
sportklassen
Uitstap naar Sint-Niklaas
Voorleesweek 18 - 26 november
sportklassen
zwemmen
9.00 rondleiding bibliotheek
9.00 rondleiding bibliotheek
grootoudersfeest
kijkdag ouders optreden grootoudersfeest
13.10 voorleesmoment bibliotheek
13.10 bezoek bibliotheek met letterheld
13.10 voorleesmoment bibliotheek
10.00 rondleiding bibliotheek
VM handbalinstuif sporthal

allen
allen
alle leerlingen van L2,L4 en L6
L6
allen ( inschrijven a.u.b.! )
L5
alle leerlingen van L2,L4 en L6
L4
L5
L1B
L2
oudste kleuters
L1A + L1B
L2
L3
L4
L6
L1
allen (graag ook thuis voorlezen)
L3
alle leerlingen van L2,L4 en L6
L4B
L1
grootouders kleuters
ouders kleuters
L2
jongste kleuters
L1A + L1B
L4A
L3

handbaltornooi
NM bezoek van Sinterklaas aan de school
9.00 rondleiding bibliotheek
NM handbaltornooi L5 + L6
12.30 leerlingenraad
leefrapport 2
eucharistieviering Advent + Kerst
leerrapport + syntheserapport 1ste trimester
Kerstvakantie 23december – 7 januari

L4A + L4B
Alle klassen
L6
ingeschreven lln. !
verkozenen
lager
lager
lager
allen

december
vrijdag 1
vrijdag 1
woensdag 6
woensdag 6
maandag 11
vrijdag 15
donderdag 21
vrijdag 22

Belangrijke data:
zaterdag 14 april
zaterdag 5 mei

18.00 Vormsel
10.00 Eerste Communie

vormelingen
communicanten

vakantiedagen 2017-2018
studiedag leerkrachten:
KROKUSVAKANTIE:
PAASVAKANTIE:
Lokale verlofdag:
O.-H.-Hemelvaart:
brugdag:
Pinkstermaandag:
vrijaf:

woensdag 24 januari 2018
van zaterdag 10 februari tot en met zondag 18 februari 2018
van zaterdag 31 maart tot en met zondag 15 april 2018
maandag 30 april 2018
donderdag 10 mei 2018
vrijdag 11 mei 2018
maandag 21 mei 2018
vrijdagnamiddag 29 juni 2018
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