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NOVEMBER 2022 

 

voor dag uur wat? prijs 

1KTA ma 7 8.30-8.45 
Instapdag voor nieuwe kleutertjes.  
Welkom Max, Levay, Jack, Eva Maria, Lovick, Eliora, 
Susan, Destiny, Féline, Gitte en Elias! 

 

L3A+L3B ma 7 13.30-
15.25 

Sportnamiddag in De Witte Merel  

iedereen di 8  Facturen van oktober worden meegegeven  

L5B di 8 8.45-12.30 Techniekles in middenschool Lier (met de bus) €3,5 

L2+3+4 (wie inschreef) di 25 15.45-
16.45 

Sportsnack 6 in De Witte Merel zie info 

iedereen vr 11  Vakantie (Wapenstilstand)  

L5A+L5B ma 14 13.30-
15.25 

Sportnamiddag in De Witte Merel  

L2A+L2B ma 14 13.30-
15.25 

Sportnamiddag in Lindenhof  

alle ouders ma 14 vanaf 15.30 Oudercontactavond (individueel op afspraak)  

L4A+L4B do 17 13.30-
15.25 

Sportnamiddag in Lindenhof  

L1+2+3+4+5+6 vr 18 13.30-
15.25 

Gezelschapsspellennamiddag  

L1A+L1B vr 18 13.30-
15.25 

Sportnamiddag in De Witte Merel  

L6A ma 21  Medisch onderzoek CLB op school  

L3A+L3B ma 21 13.30-
15.25 

Sportnamiddag in De Witte Merel  

L5A di 22 8.45-12.30 Techniekles in middenschool Lier (met de bus) €3,5 

L2+3+4 (wie inschreef) di 25 15.45-
16.45 

Sportsnack 7 in De Witte Merel zie info 

L2+L3+L5 wo 23 voormiddag Bibliotheekbezoek: zakje meebrengen  

L4+L5 do 24 voormiddag Bibliotheekbezoek: zakje meebrengen  

L6A+L6B vr 25 13.30-
15.25 

Sportnamiddag in De Witte Merel  

wie inschreef vr 25 vanaf 16.30 Fluotocht Oudervereniging  

L6B ma 28  Medisch onderzoek CLB op school  

L2A+L2B ma 28 13.30-
15.25 

Sportnamiddag in Lindenhof  

L5A+L5B ma 28 13.30-
15.25 

Sportnamiddag in De Witte Merel  

L2+3+4 (wie inschreef) di 29 15.45-
16.45 

Sportsnack 8 in De Witte Merel zie info 

1KTC+1KTD wo 30 10.45-
12.20 

Grootouderfeest gratis 
 

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 7 november tot en met vrijdag 17 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 25 november staat naar jaarlijkse gewoonte een fluotocht op de kalender.  Die wordt georganiseerd door 
de werkgroep verkeer in samenwerking met onze oudervereniging. Een inschrijfbrief volgt na de herfstvakantie. 
 

HIEP HIEP HOERA ! 

 
woe 2 november .................................................... …….juf Sandra (L6A)  
ma 14 november……….................................................. juf Tulay (islam) 
di 22 november………………………….… juf Savanne (L5A, L6A en zorg)  
vr 25 november ..................................................... juf Cynthia (3KTB) 

 



 GROOTOUDERFEEST 1KTC+D 
  

De kleutertjes van de kabouterklas (1KTC, juf Ingrid en juf Els) en de fabeltjesklas (1KTD, juf Iris) nodigen hun oma’s en 

opa’s uit voor een interactief herfstverhaal en een heerlijk stuk taart op woensdag 30 november.  

De inschrijfbrief wordt nog bezorgd via de nieuwsbrief en via de kleuters van 1KTC en 1KTD.  

In onze school vieren de kleuters elk jaar als volgt feest: 

• in 1KT: grootouderfeest (dit jaar dus op woe 30 november) 

• in 2KT: mamafeest (dit jaar op vrijdagnamiddag 12 mei 2023) 

• in 3KT: papafeest (dit jaar op vrijdagnamiddag 9 juni 2023) 
Omdat we in de instapklas na elke vakantie nieuwe peutertjes verwelkomen en we de geborgenheid van hun klasje 
willen garanderen, organiseren we voor hen geen feest met externen. 
 

 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. 

 HERSTELMUUR 
  

Onze kleuters gebruiken al enkele jaren een stappenplan bij conflictjes. We noemen dat onze “herstelmuur”. 
Sinds deze week gebruiken we ook in de lagere afdeling een stappenplan bij het oplossen van ruzies. Zo ziet het eruit: 
Stap 1: STOP   Stap uit de ruzie. 
Stap 2: RUSTIG WORDEN Adem diep in en uit, neem de tijd om te kalmeren en rustig erover te kunnen praten. 
Stap 3: PRAAT EROVER Analyseer (ev. met de hulp van een tolk) wat er gebeurde: wat gebeurde er eerst? en 

daarna? hoe is het zover gekomen? 
Stap 4: OPLOSSING ZOEKEN Kom je samen tot een oplossing? Indien niet, haal er dan een ruziebreker van L6 of een 

juf/meester bij. 
Stap 5: AFSLUITEN Zeg een welgemeende sorry en geef elkaar de hand. 
Stap 6: LOSLATEN Een héél belangrijke stap die wel eens wordt vergeten: we beginnen met een schone lei 

en komen later niet meer terug op het voorval.  
Wanneer dit niet lukt, heb je de ruzie niet goed afgesloten en de vorige stappen 
onvoldoende gezet. 

Het stappenplan werd voor de kinderen gevisualiseerd, zodat het ook voor niet-lezers (begin L1) en voor anderstalige 
kinderen duidelijk is. 
 

 

RESPECT 
Hoe toon je respect? 
Door beleefd te zijn, door zorgvuldig om te gaan met je eigen en andermans spullen, door de 
ander te waarderen, door te vragen of je iemand kan helpen, door iemand aan te kijken als je 
tegen hem/haar praat, door open te staan voor een andere mening, door anderen gelijkwaardig te 
behandelen, enz…  

 

 


