
Tijdens de infoavond maakten jullie kennis met ons nieuw leerplan ‘Zin in le-

ren! Zin in leven!’. We hebben een folder voor alle ouders en geven deze 

mee met de kinderen. Elke maand staat op school één ontwikkelveld in de kij-

ker. Het leerplan telt 10 ontwikkelvelden die samen garant staan voor de har-

monische ontwikkeling. We vermelden voortaan het ontwikkelveld ook op de 

activiteitenkalender.  

In september was dit de socio-emotionele ontwikkeling. 

De kinderen leren op een warme wijze in relatie treden met 

zichzelf en met anderen. Ze kunnen goed uitdrukken wat ze 

voelen en willen. Op school doen we alles samen. We spelen, 

leren, leven… samen. Omgaan met onze gevoelens en deze 

uiten is erg belangrijk. We willen kinderen heel veel kansen 

geven om in relatie te gaan met zichzelf en de anderen.  

Bijzondere dagen in oktober 

Woensdag 9 oktober is er geen school voor de kinderen. Voor het leerkrach-

tenteam is er een pedagogische studiedag. En jawel, het gaat over ons nieuw 

leerplan ’Zin in leren! Zin in leven!’ of kortweg ZILL.  

Voor de kinderen zijn er nog 2 dagen waar ze waarschijnlijk erg naar uitkij-

ken. Op vrijdag 4 oktober is het bosdag en op donderdag 10 oktober sport-

dag. Hiervoor kregen jullie een brief met alle praktische informatie.  

Actie oudercomité: jaarlijkse chrysantenver-

koop zaterdag 19 oktober 

Zaterdag 19 oktober organiseert het oudercomité 

de jaarlijkse chrysantenverkoop. Jullie ontvangen 

begin oktober een brief met alle info en de moge-

lijkheid om ook op voorhand te bestellen.  

Noteer alvast ook het ontbijt aan huis in jullie agen-

da op zondag 16 februari en ons schoolfeest op zon-

dag 7 juni. 

Oproep juf Sara (leerkracht beweging): tweedehands zwemkledij 

Wie thuis zwemkledij heeft die niet meer gebruikt wordt, kan deze meegeven 

naar school voor juf Sara. Zo kunnen we helpen indien iemand zijn zwemkledij 

is vergeten.  

Allergenen op onze website 

Voortaan plaatsen we op onze website bij het maandmenu ook de lijst met 

allergenen. Zo kan deze altijd op voorhand bekeken worden. Aanpassingen 

dienen we wel een dag op voorhand mee te delen aan de traiteur. Wie bij-

voorbeeld een vegetarisch alternatief wil, moet dit de dag ervoor aan de leer-

kracht melden.  
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Gebruikte batterijen 

We verzamelen gebruikte 

batterijen op school. Ze 

worden opgehaald door 

Bebat in ruil voor punten. 

Met die punten kunnen we 

allerlei gratis materiaal 

verzamelen. De lege bat-

terijen kunnen terecht in 

de ton in de gang van het 

schoolgebouw. Sparen 

jullie met ons mee? Be-

dankt!  

Op tijd naar school 

Opdat de schooldag van 

de kinderen goed en vlot 

kan beginnen, is het be-

langrijk dat iedereen op 

tijd is. Zo wordt de klas-

werking ook niet gestoord. 

We willen jullie aanmoedi-

gen om op tijd naar school 

te komen. ‘s Morgens gaat 

de bel om 8.35 uur en ‘s 

middags om 13.15 uur.  
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