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Het oudercomité zoekt  

nog helpende groene vingers om op 27 oktober van 9 tot 12 uur de schooltuin winterklaar te maken. 
Als je zin hebt, mail naar: oc_desleutelbloem@hotmail.com 
 
 

Studiedag 
Woensdag 17 oktober gaan onze leerkrachten een beetje bijstuderen: een pedagogische studiedag 
dus. Wat voor de kinderen betekent dat ze thuis op ontdekking kunnen gaan naar wat nieuws of 
moois… 
 
 

Olleke Bolleke 
Rebusolleke Olleke Bolleke knol! En gaat het dan nog verder? Zeker wel voor de tweede en derde 
kleuterklas. Zij gaan op 18 oktober naar deze voorstelling in GC Jan vander Noot. Het wordt een 
figurentheater, een mix van acteren, muzikanten en poppen. Van grappig tot verdrietig en weer 
omgekeerd: daar zullen ze ’s avonds thuis zeker over kunnen vertellen. Toegangsprijs, 2,5 euro, komt 
op de schoolrekening. 
 
 

Rapport en dag van de jeugdbeweging 
Hebben die twee werkelijk iets met elkaar te maken? Toeval? Op vrijdag 19 oktober valt voor de 
leerlingen tot en met het vierde leerjaar het eerste rapport in nieuwsgierige handen. Voor wie alles 
goed opvolgt wellicht geen echte verrassing. Om blijdschap en vragen te delen is er de week nadien 
wel de mogelijkheid tot oudercontact: die uitnodiging zit bij het rapport.   Voor de kleuters zijn er 
oudercontacten zonder rapport.  Wilt u die ook onmiddellijk invullen en meegeven? Dan kan er 
gepuzzeld worden om een uurregeling voor de afspraken samen te stellen. 
 
 

Draai niet rond de pot 
Hoe lekker smaakt je voedsel? Zeer lekker als je weet dat hier en elders boeren rechtvaardig voor hun 
werk beloond worden!  Dat willen we, samen met de vrijwilligers van de wereldwinkels, nog eens 
extra in de kijker zetten op 22 oktober. Na een verhaal en wat foto’s proeven we met zijn allen hoe 
zo’n boterham met choco kan smaken. 
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Schrijf-ze-VRIJdag 
Opkomen voor mensen die opkomen voor mensen. Vinden wij mensenrechten heel gewoon, 
normaal? Dat zijn ze absoluut niet. Menselijke waardigheid en gelijkheid worden in alle landen van de 
wereld, soms of heel vaak, met de voeten getreden. Goed dat er mensen zijn die zich daarvoor 
inzetten. Een brief schrijven is een klein stapje met grote betekenis voor mensen die soms hun leven 
riskeren. Die moeite voor die steun: daarom schrijven vijf en zes en nog zo’n 100 000 andere jongeren 
in Vlaanderen en Brussel met steun van Amnesty International zo’n helpende brief.  
 
 

Herfstwandeling en volksspelen 
Op de laatste dag voor het herfstverlof gaan alle kleuters op uitstap om in Drieboompjesberg een 
herfstwandeling te maken. Ondertussen bereiden de leerlingen van vier soep en in de namiddag 
ontdekken we welke spelletjes de leerlingen van zes dit jaar bedacht hebben voor al hun jongere 
schoolgenootjes.  
 


