
 

Nieuwsbrief november 

 

1. Opkikkertje van de maand 

2. Uitstappen  
3. Fluohesje verplicht 
4. Oudercontacten kleuterschool 
5. Openklasdag eerste leerjaar 
6. Visie – welbevinden/ positieve ingesteldheid 
7. Overzicht uitstappen  
8. Kalender november 

1. Opkikkertje van de maand 

 

Ik heb het nog nooit gedaan,  
dus ik denk dat ik het wel kan! 

 

2. Uitstappen   
 Technopolis 10 november  5de leerjaar 

 Sprookjeshuis 14 november  3A 

                     17 november  3B  

 

3. Fluohesje verplicht 
Onze dagen worden weer korter, het is sneller en langer donker. 
Voor de veiligheid van onze kinderen dragen wij allemaal een fluohesje als we naar 
school komen. 
Het dragen van een fluohesje is verplicht tussen de herfstvakantie en de 
krokusvakantie. 

             

 
4. Oudercontacten kleuterschool 

Op donderdag 17 november en maandag 21 november 2022 organiseren 
we oudercontacten voor de kleuterschool.  
Deze gaan door in de klas van je kind.  
Je zal binnenkort een uitnodiging krijgen om op dit oudercontact aanwezig  

te zijn. 

 
5. Openklasdag eerste leerjaar 

De kinderen van het eerste leerjaar zijn al 2 maanden hard aan het werken. 
Tijdens de openklasdag op woensdag 16 november mogen de mama’s en papa’s 
eens komen kijken in de klas naar wat hun kinderen al allemaal kunnen. 
Meer info krijg je van de leerkracht. 
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6. Visie – verbondenheid 

We willen in verbondenheid leren van en met elkaar.  

We willen een school zijn waar iedereen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelt. 

Voorbeelden hiervan zijn:  

 Leerlingenraad waar kinderen een eigen zeg in de werking van onze school krijgen. 
 Oudercomité  een nauwe samenwerking tussen ouders en leerkrachten 
 Communicatie met ouders  Nieuwsbrief, Questi voor ouders, mogelijkheid tot 

aanspreken leerkracht aan de rij bij het ophalen,… 
 Oudercontacten  Samen op weg om het beste voor ieder kind uit te zoeken,… 

 … 
 

7. Kalender november 
 

Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Zaterdag Zondag 

 1 2 3 4 5 6 

  herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie herfstvakantie   

7 8 9 10 11 12 13 

Fluohesje 

verplicht 

vanaf nu 

  Technopolis  

5de leerjaar 

Wapenstilstand 

Geen 

school/opvang 

  

14 15 16 17 18 19 20 

Sprookjes- 

huis 

3A 

 Openklasdag 

1 

Sprookjeshuis 

3B 

 

Oudercontact 

KS 

Zwemmen  

3 en 4 

  

21 22 23 24 25 26 27 

Ouder-

contact KS 

   Zwemmen  

2 en 5 
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