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Voorlezen: niets dan 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, in de refter, op de crea: er wordt voorgelezen en er komt zeker nog een staartje. Wat 
weerhoudt de ouders ervan om ook thuis mee te doen? Genieten! 
 
 

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! 
 
 

Kijklessen bij het zwemmen 
Ouders die graag eens naast het zwembad willen bekijken hoe hun kinderen het in het water doen: 
er is voor het tweede en derde leerjaar een kijkles op 12 december om 13 u. 45. Het eerste leerjaar 
is reeds op 7 december om 14 u. 45 van de partij.  
 
 

10 jaar kleuterschool 
Tijdens de geslaagde boekenbeurs hebben jullie de tientallen meters vlaggetjes kunnen 
bewonderen. Ze keren later dit jaar zeker terug: mooi! 
De volgende verjaardagsopdracht is een vaatje vullen met plastic dopjes en deksels (van fruitsap, 
frisdrank, chocopasta, kruidenpotjes, noveenkaarsen, wasproducten,…) Let op: alleen de plastieken 
versies. De volle flessen worden bezorgd aan het Belgisch Centrum voor Geleidehonden. Een 
opdracht waar honden en blinden dus gelukkiger van worden. Succes in alle kleuren en kijk ook eens 
op: www.dopjesactie.be 
 
 
 
 
 
 



 

Siska Goeminne in drie en vier 
De bibliotheek nodigt de leerlingen van drie en vier uit om op 28 november verder kennis te maken 
met auteur Siska Goeminne. Dank daarvoor en hopelijk een aanzet om de boeken van haar nog 
meer te gaan lezen. 
 
 

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.  
 
 

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


