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1. Dag van de jeugdbeweging. 

Op 18 oktober organiseren ook wij ‘dag van de  

jeugdbeweging’.  De kinderen mogen die dag  

in het uniform van hun favoriete jeugdbeweging  

naar school komen. 

 
 
 
 
2. Herinnering: maandag 7 oktober klas 3 en 4 naar domein De Merel 
 
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. 
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. 
 
3. 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!  
 
4. Goed gedrag, elke dag: luisteren naar elkaar  
 
We veronderstellen te vaak dat iedereen wel weet hoe je op een efficiënte en beleefde 
manier op school - en in de hele wereld – rondloopt. Geloof het maar niet! Omgaan met 
elkaar moet je leren. Dat betekent veel meer dan elkaar niet pesten. Goed omgaan met 
elkaar levert op de eerste plaats veel positiefs voor jezelf op. En voor ieder ander. En voor 
de hele groep. 
In oktober wordt als actiepunt “Luisteren naar elkaar” aangebracht en geoefend. Je kind 
kan zeker vertellen wat er nodig is om met een goed resultaat te luisteren. Vraag er zeker 
eens naar. Immers: ook thuis kan luisteren een boeiende aangelegenheid zijn. 
Een thema en wat tips waarmee we in oktober van start gaan. Hoe luister je met een zo 
goed mogelijk resultaat naar elkaar? 
Kijk elkaar aan terwijl je luistert, reageer af en toe om te tonen dat je inderdaad volgt, praat 
niet door elkaar. Meer hierover, en hopelijk weer meer communicatievaardigheid, in de 
klassen. 
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5. Spelletjes van thuis op de speelplaats  
 
Meermaals ontstaat er verdriet door hebbedingetjes die stuk of zoek raken. Reden te meer 
om de overvloed aan meegebrachte kaartjes en andere verzamelingen af te bouwen. We 
zien erop toe dat op dinsdag, woensdag en donderdag andere spelletjes gespeeld worden. 
Op die dagen blijven de spelletjes thuis.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Saved by the bell 
 
Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. 
Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen de schoolbel zelden of nooit rinkelen. 
Nochtans is onderwijs de hefboom voor ontwikkeling. 

Daarom vragen we op vrijdag 4 oktober 2019 aandacht voor goed onderwijs voor iedereen. 
Dat doen we door de schoolbel te laten rinkelen en kort uit te leggen aan de kinderen, 
waarom we het recht op goed onderwijs belangrijk vinden.                                                                                          

 
7. Belangrijke data 
 

04 oktober Saved by the bell 

05 oktober  Dag van de leerkracht 

07 oktober Uitstap klas 3 en 4 naar De Merel 

14 oktober Medisch schooltoezicht klas 6 

17 oktober Dag van de armoede  

18 oktober Dag jeugdbeweging  

Rapport 1 derde leerjaar 

Geen kinderopvang in Stekelbees na school 

22 oktober Kleine wieltjes 

Oudercontacten derde leerjaar  

23 oktober Oudercontacten derde leerjaar 

24 oktober Uitstap klas 5 naar Het Rivierenhof 

25 oktober Halloween/ Volksspelen  

Geen opvang in ’t speelal 

28 okt - 3 nov Herfstvakantie 

 

 


