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NOVEMBER 2021
voor

dag

L2A+L2B
2KTA+3KTA+3KTB
L1A+L1B
L3A+L3B
iedereen
L4A+L6A
L2/3/4 (wie inschreef)
L1A
iedereen
iedereen
L1A+L5B
L1B+L5A
L2A+L2B
L2/3/4 (wie inschreef)
klasm/peters
alle ouders welkom
1KTC+1KTD
L6A
L1+2+3+4+5+6
L2A+L2B
ouders
L2/3/4 (wie inschreef)
L1B
L2+L3+L5
L4+L6
L3A+L3B
2KTA+L6A
L4A+L4B
L1A+L5B
L1B+L5A
L2A+L2B
L2/3/4 (wie inschreef)
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ma 8
ma 8
ma 8
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di 9
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do 11
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ma 15
ma 15
di 16
di 16
di 16
woe 17
woe 17
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ma 22
ma 22
di 23
woe 24
woe 24
do 25
vrij 26
vrij 26
vrij 26
ma 29
ma 29
ma 29
di 30

uur

wat?

1 tot en met 7 november: herfstvakantie
9.00-10.15
Toneel “Professor Vital wil vliegen”
10.45-12.00 Toneel “Professor Vital wil vliegen”
13.45-15.00 Toneel “Professor Vital wil vliegen”
13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel
Factuur van oktober wordt meegegeven
VM+NM
Les over afvalbeheer en duurzame consumptie (Fostplus)
15.45-16.45 Sportsnack in De Witte Merel (sessie 6 van 10)
8.45-12.20
Medisch onderzoek CLB in Lier (met de bus)
Geen school (Wapenstilstand)
Geen school (facultatieve verlofdag)
13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
15.45-16.45 Sportsnack in De Witte Merel (sessie 7 van 10)
19.30-20.30 Receptie Oudervereniging voor de klasmeters en -peters
20.30-22.00 Vergadering Oudervereniging
11.00
Grootouderfeest: interactief verhaal & pompoensoep
10.40
Filosoof Jo Versteven geeft een gastles
13.30-15.25 Gezelschapsspellennamiddag
13.30-15.25 Sportnamiddag in De Witte Merel
vanaf 15.30 Oudercontact (sommige klassen nog een extra dag)
15.45-16.45 Sportsnack in De Witte Merel (sessie 8 van 10)
8.45-12.20
Medisch onderzoek CLB in Lier (met de bus)
voormiddag Bibbezoek: bibkaart (als je 1 hebt) en zakje meebrengen
voormiddag Bibbezoek: bibkaart (als je 1 hebt) en zakje meebrengen
13.00-14.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
13.30-15.00 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
14.00-15.30 Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
13.00-14.30
13.30-15.00
14.00-15.30
15.45-16.45

Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Zwemmen in zwembad Kontich (met de bus)
Sportsnack in De Witte Merel (sessie 9 van 10)

HIEP HIEP HOERA !
di 2 november .................................................... …….juf Sandra (L6A)
zo 14 november……….... ............................................. juf Tulay (islam)
do 25 november ..................................................... juf Cynthia (3KTB)

prijs
€5
€5
€5
gratis
gratis
gratis

€3,8
€3,8
€3,8

gratis
gratis

gratis

€3,8
€3,8/L6 gratis

€3,8
€3,8
€3,8
€3,8

HELM OP, FLUO TOP
In de herfst- en winterperiode is het ’s morgens als we naar school komen erg donker. Dan is zichtbaarheid in het
verkeer een extra aandachtspunt. Daarom toveren we de donkere maanden om tot FLUOMAANDEN.
Ons motto luidt: Zorg ervoor dat je gezien wordt, anders ben je gezien!
Van maandag 8 november tot en met vrijdag 25 februari (tussen herfstvakantie en krokusvakantie) doen we terug mee
met de 'Helm op, Fluo top'-actie.
We geven elke dag een stickertje aan elk kind dat een fluovestje draagt. Kom je met de fiets en draag je ook nog een
helm? Dan krijg je een extra stickertje. De stickertjes worden verzameld op een stickerkaart. Die kan verschillende
prijzen opleveren. Kinderen die geen fluovestje hebben, kunnen er één lenen van de school.
Op vrijdagavond 3 december staat naar jaarlijkse gewoonte een fluotocht op de kalender. Die wordt georganiseerd
door de werkgroep verkeer in samenwerking met onze oudervereniging.
GROOTOUDERFEEST 1KTC+D
De kleutertjes van de kabouterklas (1KTC, juf Ingrid en juf Els) en de fabeltjesklas (1KTD, juf Iris) nodigen alle oma’s en
opa’s uit voor een interactief herfstverhaal en een heerlijke kom pompoensoep op woensdag 17 november van 11u tot
12.20u. De uitnodiging werd bezorgd via de nieuwsbrief en via de betrokken kleuters.
Bij het binnenkomen, zullen we de namen en telefoonnummers van de grootouders noteren. Dit is nodig om eventueel
achteraf contactonderzoek te kunnen doen.
MEGA: PREVENTIEPROJECT L6
Het M.E.G.A.-project is een preventieproject voor laatstejaarsleerlingen van het lager onderwijs. M.E.G.A. staat voor
‘Mijn Eigen Goed Antwoord’ en wil kinderen op een assertieve manier leren reageren op risicovol gedrag, zoals het
gebruik van drugs of geweld, pestgedrag, etc. Het doel is om jongeren te stimuleren in het maken van ‘gezonde keuzes’
en hen te ondersteunen in de ontwikkeling van de daarvoor vereiste vaardigheden.
Bovendien creëert het project een nauwe samenwerking tussen de politie, de school en
andere partners zoals het CLB.
De 10 sessies die in het project aan bod komen zijn:
1. Megaveilig
2. Afspraak of ruzie
3. Het zit vanbinnen
4. Goed? Beter? Best!
5. ‘Druk’ en hoe je ermee omgaat
6. Wanneer ga jij te ver?
7. Cool of foute boel?
8. Reclame! Fabel of feit?
9. Stress?!
10. Dit is M.E.G.A.!
De leerlingen krijgen een werkboekje. Het is zeker interessant om er thuis ook eens over te praten met je kind.

KRIEBELCONTROLE
Op woensdag 6 oktober werden de haartjes van alle kinderen gecontroleerd.
Resultaat:
van de 90 kleuters: 0x luizen en 2x neten
van de 223 leerlingen van de lagere afdeling: 0x luizen en 5x neten
Deze kinderen kregen een brief mee met behandeltips.
Bij 1 kindje ontdekten we een ander beestje op het hoofd: een teek. De ouders werden verwittigd.
Dankjewel aan onze kriebelmama’s Stéphanie en Kelly.
RESPECT
Respect hebben voor iets of iemand betekent, dat dat iets of die iemand 'er mag zijn'.
Het is dus eigenlijk iets of iemand erkenning geven. Je gunt het/hem/haar een plaats.
Dat hoeft dus niet te betekenen, dat je het eens bent met die persoon of met die mening, maar
wel, dat die mening er mag zijn.
Als je respectvol wil zijn, probeer je dan in iemand anders te verplaatsen en gedraag je op een
manier waaruit blijkt dat je de ander serieus neemt.

