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1. Respect op de speelplaats 

Als onderdeel van ons jaarthema richten we de volgende weken  
de aandacht op de speelplaats. We denken dat duwen en trekken  
en ongepast taalgebruik, dus te weinig respect, voortdurend naar  
problemen leidt. Ophouden daarmee is de enige oplossing. 
Verder willen we dat alle koekendoosjes en kleding (die uitgetrokken  
en achtergelaten wordt) met de naam van de  
kinderen getekend wordt. Na een proefweek verzamelen we dagelijks de vergeten spullen 
– die een dag later met vijf minuten minder speeltijd  zullen terug bezorgd worden. Neem 
voor je spullen en de anderen vanaf nu voldoende respect mee! 

 

2. Voorlezen: niets van voordelen 

Volgende week sluiten we graag aan bij de 
voorleesweek. Het is niet alleen leuk, het is 
bovendien bevorderend voor je concentratie, je 
begrijpen, je kijk op de wereld, je beleving groeit, je 
ontdekt boeiende werelden en … 
In de klassen wordt er voorgelezen.  Wat 
weerhoudt de ouders ervan om ook thuis mee te 
doen? Genieten! 

  

 
3. Tuning people: de liegenaar voor 5 en 6 

De Liegenaar is een beeldende vertelvoorstelling met  

pompende beats. Een enigszins excentrieke man zuigt  

het ene verhaal na het andere uit zijn duim.  

Leugenachtig verzint hij de waarheid opnieuw bij elkaar:  

De verhalen zijn afwisselend filosofisch, vol symboliek,  

eerder idyllisch of ronduit belachelijk.  

Vakkundig verleidt ‘de liegenaar’ je om in verhalen te geloven die onmogelijk waar kunnen 

zijn. Onder het motto ’in elke leugen zit een waarheid’ overtuigt De Liegenaar je om 

levenslessen niet enkel uit de realiteit te halen. 

Donderdag 23 november trekken 5 en 6 naar dit theater.  € 2,50 zal u op de rekening zien 

verschijnen. 

 

 

4. Siska Goeminne voor 3 en 4 

‘Ik begin de dag met schrijven, met een goede koffie.’ 

Dinsdag 28 novemberr komt Siska Goeminne richting Brecht om 

te vertellen over het resultaat van haar schrijven.   

3 en 4 combineert dit met een bezoek aan de bib. 
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5. Speelman: Do 

Rien is jarig. En dus geeft ze een feestje. Iedereen is er. Alle vriendjes  

en vriendinnetjes. Dan gaat plots de bel. Er staat een kado voor de deur! 

Op twee lange benen! En met de borst kloek vooruit! Het is een held!  

Een superheld nog wel! Hij komt voor haar, zegt hij. Normaal doet hij  

zo’n dingen nooit, maar voor haar maakt hij een uitzondering. Maar  

wie is deze held? Kent ze hem niet? Of vergist ze zich? Do is een  

humoristische monoloog over een held op sokken, een held die achter  

zijn masker laat kijken en in zijn hart, een held die pas kan vliegen als  

Do hem vleugels geeft. Do...?Een theater voor 3 en 4 op donderdag  

30 november.  €2,50 wordt op de rekening aangerekend. 

 

6. Kijkzwemmen voor 3 

Op donderdag 7 december 2017 organiseert Zwembad De Wildert 

(Wildertsedijk 61, 4481 ET Zundert – Nederland) een kijkdag van 15 tot 

15.30 uur.  Zo kan u de vorderingen van uw kind volgen en eventueel 

vragen stellen aan de zwemleerkracht. Uw kind kan na het zwemmen  

met u rechtstreeks naar huis rijden, dan zorgen wij ervoor dat de boekentas mee de bus 

opgaat.  Ouders kunnen helaas niet met de zwembus meerijden… .  Gelieve hiervoor 

onderstaand briefje in te vullen. 

  

7.  Adressen en telefoonnummers van je klasgenootjes 

Ook dit jaar duikt de vraag op om een adressenlijst van de klasgenootjes rond te delen. Dit 
kan uiteraard niet zonder de toestemming van de ouders. Wanneer we alle strookjes 
onderaan deze brief verzameld hebben zullen we de lijst met het adres en het 
telefoonnummer uit het schooldossier meegeven. 
 
8.  Werkgroep verkeer 

Vanuit de werkgroep verkeer rijst de vraag om moeilijkheden die je opmerkt op de 
openbare weg te melden.  Het kan gaan over een beschadigd fietspad, een struik die het 
fietsen belemmert, ...  Na melding wordt je opmerking besproken op de verkeersraad. 
  

9. Belangrijke data 

20 november Start voorleesweek 

23 november Theater voor 5 en 6         Geen opvang in ‘t Speelal 

28 november Kleine wieltjes 

Auteurslezing en bibbezoek voor 3 en 4 

30 november Theater voor 3 en 4 

------------------------------------------------------------- 

_________________ gaat met de ouders naar huis en rijdt dus niet met de bus terug naar school.  

Je kind neemt de boekentas mee naar het zwembad. 

                                                                       Handtekening 
------------------------------------------------------------- 
De ouders van _________________  uit klas ______ geven toestemming om adres en 
telefoonnummer uit het schooldossier aan zijn/haar klasgenoten mee te delen. 

Handtekening 

 

 


