
Maandkrant OKTOBER 2021 

Activiteitenkalender 

D 5 Zwemmen : L5-L6 

W 6 Turnen : L1-L5-L6 

D 12 Zwemmen : L1 

W 13 Herfstwandeling kleuters 

      Turnen : L2-L3-L4 

D 19 Zwemmen : L3-L4 

W 20 Turnen : L1-L5-L6 

tijdens de laatste week : oudercontacten 

D 21 ? Herfstwandeling lager ( bij goed weer ) 

D 26 Zwemmen : L2 

W 27 Turnen : L2-L3-L4 

V 29 Halloweenanimatie voor de kinderen tijdens de schooluren 

Z 30 Overgang naar het winteruur 

 

Maandthema 

In september hebben we gewerkt rond de kleur GOUD. In ieder van ons vonden we een 

goudklompje ( een mooie lach, een vriendelijk gebaar, een helpende hand…. ) 

We hebben de kinderen gestimuleerd dit bij elkaar te zien en te benoemen. 

Voor de maand OKTOBER kozen we de kleur GROEN . Voor de natuur moet je het doen ! 

Week van het bos 

Op zondag 10 oktober gaat de week van het bos van start. In de herfst zien we in de 

natuur de mooiste kleurschakeringen terug : van groen over geel, roestbruin naar oranje 

en rood. Het betekent een overgang van volle bloei naar rust om in de lente terug te 

kunnen opengaan, knoppen vormen en bloeien en groeien. 

Herfstwandelingen 

Op woensdag 13 oktober staat de herfstwandeling van de kleuters gepland. Rond 8u45 

vertrekken zij – per bus – naar Dilsen om daar te wandelen in het bos. Ongetwijfeld 

zullen ze vele paddenstoelen, noten, eikels en andere schatten ontdekken. 

Zij zullen terug zijn rond 11u50. 

 

 



Voor de leerlingen van het lager onderwijs staat de herfstwandeling gepland op 

donderdag 21 oktober. De eerste 2 uur is er nog gewoon les die dag. Rond 10u15 

vertrekken zij dan voor een wandeling in de herfstige natuur. Er is geen soep voorzien 

zoals de andere jaren omdat de soepcentrale die de soep leverde gestopt is met haar 

activiteit. Geef de kinderen daarom een lunchpakket met een drankje mee voor tijdens 

de middagpauze. Van wandelen krijgen ze meestal grote honger. 

Oudercontacten 

In oktober houden wij vrijblijvende oudergesprekken. Bedoeling hiervan is om te kijken 

hoe de kinderen de overstap naar de nieuwe klas gemaakt hebben. Lukt het thuis met 

het huiswerk ? Voelen ze zich goed in de klasgroep ? 

Voorafgaand ontvangt u een mail om al dan niet hierop in te gaan en een gepast tijdstip 

te kiezen. De juffen communiceren dit verder met u langs de gekende weg. 

Halloween 

Onze ouderraad heeft beslist dit jaar geen grote halloweentocht met randanimatie te 

organiseren. Ze zouden nog niet voluit kunnen gaan en een afgeslankte versie moeten 

aanbieden ( in vergelijking met de vorige edities ). Daarom beslisten ze om dit jaar op 

vrijdag 29 oktober al de kinderen van de school te laten genieten van de Halloweensfeer. 

Over het hoe en wat ontvangt u later de concretere informatie. 

Winteruur 

U heeft het waarschijnlijk ook al gemerkt. Het wordt vroeger  

donker. Op zaterdag 30 oktober zullen we dan ook overschakelen  

naar het winteruur. 

Dit betekent ook de start van de actie : Fluo top ! Helm op ! 

Onze kinderen zijn erg kwetsbaar in het verkeer. Daarom stimuleren we op die manier 

een betere zichtbaarheid. Ieder kind dat het fluo-vest draagt ontvangt een sticker voor 

de spaarkaart. FLUO ! Ja ! Dat moet je doen !  

Herfstvakantie 

Van zaterdag 30 oktober tot en met zondag 7 november is er dit jaar de herfstvakantie. 

We hopen dat jullie kunnen genieten van de natuur en elkaar. Wij bestellen alvast een 

heerlijke herfstzon ! We verwachten iedereen terug op maandag 8 november. 


