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Het mooiste uurtje van de week 
Of nog beter: misschien het mooiste uurtje van de dag? Thuis of op school? Volgende week hopelijk 
op beide plaatsen: de voorleesweek. Met de tips in de hand die tijdens de boekenbeurs door het 
oudercomité verspreid zijn, kunnen we allen nog meer aan de slag. In alle klassen zal er worden 
voorgelezen, zelfs met gastlezers! Misschien ook tijdens het eten in de refter, en dan nog thuis voor 
het slapengaan… Genieten! 
 

Fruit, een lekkere buit 
Goed nieuws voor de lekkerbekken. De nieuwe appelschilmachientjes zijn gearriveerd. Dat doet zeker 
het aantal gezonde dessertjes toenemen. Daarnaast hebben we ook een verzamelposter ontvangen 
die we dankzij eventuele kiwi-eters proberen vol te kleven met Zespri-etiketten. Dat kan dan weer 
ballen opleveren. Voor wie zou gaan twijfelen: ook ander fruit mag! 
 

Toneel voor drie en vier 
Op 29 november gaan de leerlingen van drie en vier naar FLUUT, een voorstelling van Brandung. Dit is 
een speelse herwerking van Mozarts opera De Toverfluit. Daarin zoeken mensen hun evenwicht op 
het dunne koord tussen goed en kwaad. Niet eenvoudig als je weet dat er tussen wit en zwart 
onnoemlijk veel tinten grijs zijn, en wie weet wat nog allemaal te vinden is. Het wordt een muzikale, 
poëtische en actuele voorstelling. Toegangsprijs van 2,5 euro komt op de schoolrekening. 
 

Kijkzwemmen  
Op diezelfde dag, 29 november, duiken de leerlingen van het eerste leerjaar in de namiddag in het 
zwembad te Zundert. Die dag kunnen ouders zelf gaan waarnemen hoe vlot die meisjes en jongens al 
door het water klieven. Kijkdag dus: noteer het op je kalender. 
Ook voor de leerlingen van twee en drie nadert er een kijkdag in zwembad De Wildert. Op 11 
december omstreeks 13 u. 45 worden de ouders verwacht aan de rand van het zwembad. Ook dat 
kan al even op de kalender genoteerd worden. 
 

Geen naschoolse opvang 
De kalender verraadt het: op 3 december vergaderen de leerkrachten en mogen de kinderen om  
15 u. 30 naar huis. Ook al om aan te denken. 
 


