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Heerlijk thuis?, 
niet op school. Opnieuw duiken allerlei frullaria, emoji-poppetjes e.d. op. Om ruzies bij het 
ruilen te vermijden, en om de afvalberg straks niet zinloos te vergroten, laat iedereen vanaf nu 
de poppetjes thuis. 
 
 

Knorren en kussen 
Op 17 oktober gaan de kleuters van de derde kleuterklas naar deze muzikale 
theatervoorstelling van De Kolonie MT. Een eeuwenoud volkssprookje vol prinsen en poppen 
komt swingend tot leven. Benieuwd naar de ontknoping? Vraag het aan de kleuters. 
Toegangsprijs van 5 euro belandt op de schoolrekening. 
 
 

Rapport en dag van de jeugdbeweging 
Hebben die twee ook dit jaar iets met elkaar te maken? Opnieuw: ja.  Op vrijdag 18 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. 
Wilt u die ook onmiddellijk invullen en meegeven? Dan kan er gepuzzeld worden met een 
uurregeling voor de afspraken. Ook in de kleuterschool is er die week mogelijkheid tot een 
oudercontact. Zelfde opdracht: briefje invullen en terug mee naar school geven. 
 
 

Het oudercomité herhaalt de selfie-actie 
Neem een leuke foto van je kind terwijl zij/hij leest, jij voorleest, of je kind iets anders zot doet 
met een boek. En wie weet win je een leuk boek! Het enige wat je moet doen is deze foto 
doorsturen naar oc_desleutelbloem@hotmail.com. Wie weet komt jouw foto dit jaar wel als 
winnaar uit de bus. 
Nieuw: we verloten dit jaar ook een leuke prijs aan de klas waar minstens 1/3e van de 
leerlingen een foto instuurt. Dus wie weet wint ook je klas nog wel een leuke prijs. 
Gewoon doen! 
 
 
 
 
 
 



 

Meester op de fiets 
Toch ook wel een aantal juffen horen we u denken. Uiteraard. In dit geval worden de leerlingen 
ware meesters op de fiets. Het is ons nogmaals gelukt, na enkele jaren onderbreking, om deze 
fietsbehendigheidsdag naar school te halen. Dit betekent dat op 22 oktober enkele klassen 
twee lesuren extra fietsopdrachten kunnen uitvoeren. Wat en hoe? Dat is voor ons ook een 
verrassing. Leuk en leerzaam en een injectie voor de behendigheid, en dus de 
verkeersveiligheid, in ieder geval. 
 
 

Studiedag 
Woensdag 23 oktober gaan onze leerkrachten een beetje bijstuderen: een pedagogische 
studiedag rond milieu en klimaat en vooral een propere houding in het onderwijs. Er wordt niet 
alleen rond deze onderwerpen nagedacht, er worden ook praktische plannen voor de toekomst 
klaargestoomd. Voor de kinderen betekent het dat ze thuis op ontdekking kunnen gaan naar 
wat nieuws of moois… 
 
 

Volksspelen en een weekje uitwaaien 
Op de laatste dag voor het herfstverlof bereiden de leerlingen van vier soep en voor de 
namiddag kijken we uit welke spelletjes de leerlingen van zes dit jaar bedacht hebben voor al 
hun jongere vriendjes en vriendinnetjes. De kleuters maken die dag een griezelwandeling in het 
gemeentepark.  Daarna volgt er inderdaad een weekje verlof en komen we terug op maandag  
4 november. 
 
 

Reeds opgelet 
Op maandag 4 november start niet alleen de tweede schoolperiode, de leerkrachten gaan die 
dag eveneens onmiddellijk verder plannen en bespreken. Personeelsvergadering, en zoals op 
de jaarkalender stond, dus geen naschoolse opvang. 

 


