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1. 1. Dag van de jeugdbeweging.
Op 23 oktober organiseren ook wij ‘dag van de
jeugdbeweging’. De kinderen mogen die dag
in het uniform van hun favoriete jeugdbeweging
naar school komen.

2. Het leukste kwartiertje van de week
Elke woensdag om 12u. houden we een leeskwartiertje. Leerlingen en leerkrachten lezen
samen op hun favoriete plekje op school. Zien lezen doet lezen!

3. Herinnering: Het 3de en 4de leerjaar trekken de natuur in.
Op maandag 19 oktober brengen de leerlingen van 3 en 4 een bezoek
aan het domein De Merel in Brecht.
We vertrekken om 8.45u. op school met de bus. Daar wachten 2 gidsen
ons op. Ze zullen tijdens de voormiddag heel wat vertellen over het
bos. Voor deze natuurwandeling zal € 2 aangerekend worden op de
schoolrekening.
Rond half 12 vertrekken we met de bus terug richting school. Vergeet
die dag zeker geen stevige wandelschoenen aan te doen.
We brengen naast onze boekentas ook een rugzakje mee met hierin
een koek, fruit en een gezond drankje.
Afhankelijk van de weersverwachting, kan een regenjas ook nuttig zijn.
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4. Vlaamse Stem Olympiade Junior voor 5 en 6
In de week van 19 oktober testen we voor welke
leerlingen techniek en wetenschap geen geheimen
hebben. We nemen deel aan de Vlaamse Stem
Olympiade Junior, voor de derde graad. Een
voorsmaakje kan je vinden op de website
https://www.technologieolympiade.be/vjso/ Voor deze test zal
€ 2,50 aangerekend worden op de schoolrekening.
Veel succes!

5. Belangrijke data

17 oktober
19 oktober
19 okt - 23 okt
23 oktober
25 oktober
27 oktober

28 oktober
30 oktober
2 nov – 8 nov
11 november
18 november
24 november
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Natuurwandeling De Merel 3 en 4
Vlaamse Stem Olympiade Junior 5 en 6
Dag van de jeugdbeweging
Rapport
Wintertijd
Kleine wieltjes
Geen opvang in ‘t Speelal
Oudercontacten
Oudercontacten
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