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KALENDER: 
 

Infoavond stadsklassen (6de ljr) 

08.11.2012 – 19u00 
 

Integratiemoment 3KO-1LaO 

16.11.2012 
 

Smuldag 

16.11.2012 – vanaf 18u 
 

Infoavond leren leren (5de + 6de ljr) 

29.11.2012 – 19u00  
 

Sinterklaas op bezoek 

04.12.2012 
 

Pedagogische studiedag 

Leerlingvrije dag 

07.12.2012 
 

Openklasdag wijkschool 

12.12.2012 
 

Kerstmarkt GO! De Sprong 

14.12.2012 – vanaf 16u 
 
 

ONZE LEERKRACHTEN  

terug op de schoolbanken 
 

Juf Jessica  

08.11.2012 

Klare taal! – Taalbeleid 
 

Juf Elke, juf Linda, juf Jessica 

13.11.2012 

Activerende werkvormen 
 

Juf Daphne, juf Elke 

14.11.2012 

Zumbatonic 
 

Juf Pascale, juf Marie-Paul 

20.11.2012 

Anne Frank, de kracht van een kind 
 

  Meester Raf 

  16.11.2012 

  GO 4 Talent!  
  

 

 BEDANKJE 

De afgelopen maanden, is er in onze school al heel wat 

bedrijvigheid geweest. Voor diverse activiteiten hebben we beroep 

kunnen doen op een aantal vrijwilligers. We denken dan aan de 

opruimdagen in de vakantie, de klusdag bij de kleuters, de 

sponsorloop, het grootoudersfeest, het kriebelteam, extra 

begeleiding/vervoer bij uitstappen, … 

Voor deze vrijwilligers willen we graag een plaatsje in deze 

nieuwsbrief voorzien! Bedankt allemaal, want zonder jullie waren 

deze activiteiten niet mogelijk geweest. Wij hopen dat we 

onze samenwerking kunnen verderzetten in de toekomst 

en zo samen met veel enthousiasme en dynamiek naar 

buiten kunnen treden! 

Om het in Facebook-termen te zeggen:  

WE LIKE! 
  

                            SMULDAG:  

16 november 2012 
 

Op vrijdag 16 november 2012, organiseert onze oudervereniging 

hun jaarlijkse smuldag. Ook dit jaar wordt jullie een keuze aan 

heerlijke, Vlaamse culinaire topgerechten aangeboden aan 

democratische prijzen. 

- Mosselen + friet  € 16 

- Stoofvlees + friet  € 12 

- Vidé + friet   € 12 

- Kindermenu: frikandel + friet  € 5 

- Kindermenu: mosselen + friet  € 8 

Willen jullie erbij zijn? Wees dan snel… De inschrijvingen lopen bijna 

op hun einde! Inschrijfstrookjes zijn te verkrijgen op het 

secretariaat of te downloaden via onze website. 
 

FOTOGRAAF OP BEZOEK 
 

Op vrijdag 9 november 2012 en maandag 12 november 2012, 

krijgen we bezoek van een fotograaf. De foto’s zullen gebruikt 

worden om onze kalender en website op te vrolijken. 
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BETALING SCHOOLFACTUREN 
 

Mogen wij vragen de openstaande facturen zo spoedig mogelijk te betalen. Leerlingen waarvan 

betalingen niet voldaan zijn op maandag 12 november 2012, kunnen niet deelnemen aan betalende 

activiteiten (zwemmen, theater, uitstap, …). Verder kunnen zij geen gebruik maken van ons busvervoer en 

het aanbod van soep en warme maaltijden in onze refter. 

 

ZEEKLASSEN 
 

Na een bevraging bij de ouders van het 3de en 4de leerjaar, blijken er onvoldoende deelnemers te zijn om 

de zeeklassen aan een betaalbaar tarief te laten doorgaan. We zijn dan ook genoodzaakt deze traditie 

stop te zetten. Als school betreuren we dit ten zeerste, daar wij steeds de kosten binnen de 

maximumfactuur plaatsen. Tijdens de zeeklassen leren kinderen ervaringsgericht over de fauna en flora 

die deze biotoop te bieden heeft. Het spreekt voor zich dat dit indrukwekkender is ter plaatse dan via een 

werkblaadje of een videofragment. Wij hopen in de toekomst een grotere respons te krijgen, om deze 

leerrijke schooluitstap toch te kunnen organiseren.  
 

WAFELS EN WARME CHOCO (Lager onderwijs en kleuters hoofdgebouw) 
 

Lager onderwijs: Vanaf maandag 19 november 2012 zal er drie maal per week (maandag, woensdag, 

vrijdag) de mogelijkheid geboden worden om tijdens de eerste speeltijd (10u25) wafels en warme choco 

te kopen aan € 0,50. Met de inkomsten van deze verkoop, wil de oudervereniging samen met een team 

van vrijwilligers de speelplaatsen opfrissen en nieuwe speeltoestellen aankopen. Er is alvast aan de slag 

gegaan bij de kleuters, maar ze willen in samenwerking met het KTA de komende maanden en jaren 

hierin blijven investeren.   

Kleuters hoofdgebouw: De kleuters hebben ook de mogelijkheid om wafels te kopen aan € 0,50. Hiervoor 

bezorgen de ouders het geld aan de juf in een enveloppe (voorzien van de naam van de kleuter) met de 

vermelding “wafelverkoop”.  
 

INZAMELACTIES  
 

In de maand november ontvangen wij als school extra punten voor de ophaling van lege batterijen. Met 
deze punten kunnen we turnmaterialen, speelgoed voor de kleuters of lesmaterialen aankopen. Daarom 
een warme oproep, hebben jullie lege batterijen liggen, breng ze voor 26 november 2012 binnen en help 
de school een handje. Alvast bedankt! 
 

We zijn nog steeds op zoek naar heel veel plastic doppen van drinkflessen. Met deze inzamelactie 
kunnen we (i.s.m. de scholen van onze campus) de opleiding van een blindengeleidehond helpen 
financieren. De doppen mogen op ieder moment afgegeven worden op het secretariaat.  
 

                         INFOAVOND LEREN LEREN ((5de
 en 6

de
 leerjaar) 

 

Op 29 november 2012 nodigen het CLB en de leerkrachten van de 3de graad de ouders uit voor 
een infoavond rond het thema “Leren Leren”. In deze infosessie zal uitgelegd worden op welke 
manier de school aandacht geeft aan het studeren van de leerlingen en hen zo voorbereidt op hun 
overstap naar de Middenschool. Het CLB toelichten welke ondersteunende rol zij hierin spelen. 
Niet toevallig wordt deze  infosessie op het einde van de maand november geplaatst, net voor het 
jaareinde, waar enkele grotere toetsen op de planning staan.  


