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Voorleesweek 
Op 18 november start de voorleesweek. Omdat lezen doet groeien – zowel voorlezen als 
luisteren maakt je rijker – nemen we ook binnen de school enkele initiatieven. De leerkrachten 
gaan in andere klassen lezen en tijdens de middag wordt er tijdens de crea voorgelezen voor 
verschillende klassen, voor de kleuters in de refter.  Houd het zeker in de gaten om niets te 
missen. 
 
 

Theater Zwijsen op school 
Voor de kleuters strijkt dit gezelschap in de turnzaal neer. Op vrijdag 22 november speelt het 
poppentheater “Dag Jules” voor de instapklas en de eerste kleuterklas. Vervolgens spelen ze 
ook “Dag Pompom” voor de tweede en derde kleuterklas. Daarover zal nadien veel verteld 
kunnen worden. Vraag maar eens wat er allemaal gebeurde… Een extra hartelijke dank aan ons 
oudercomité die het financieel volledig mogelijk maakt! 
 
 

Kijklessen zwemmen 
Op dinsdag 26 november voor twee en drie en op donderdag 28 november voor het eerste 
leerjaar: ouders mogen tijdens die zwembeurt in Zundert komen vaststellen, bewonderen dus, 
hoe de evolutie is voor de kinderen die zich misschien wel als “een vis in het water” voelen en 
voortbewegen. 
 
 

Opgelet: geen naschoolse opvang 
Op 3 december valt de personeelsvergadering van december. Dat betekent dat alle kinderen na 
het belsignaal van half vier huiswaarts trekken. Graag aan denken.  
 
 

Leesfee in het eerste leerjaar 
Op vrijdag 29 november komt Emy Geyskens, de leesfee dus, op uitnodiging van de bibliotheek 
op bezoek voor het eerste leerjaar. Ze zal uiteraard vertellen, lezen, en ja, zelfs die beginnende 
lezers prikkelen om te lezen. Graag een warme dank aan de bibliotheekmedewerkers. 
 
 
 
 
 



 

 
 

Het ziezaazesde dus 
Nog niet gezien? Toch maar eens wagen: https://hetziezaazesde.wordpress.com/ 
De blog van het zesde telt reeds duizend bezoekers, van Nieuw-Zeeland over Zuid-Afrika tot 
Ierland en Duitsland, maar vooral in België. Al zeggen ze het zelf: wel eens de moeite om het 
reilen en zeilen van zes in de school te bezoeken. 
 
 

Kiwi 
Op de koelkast in de leraarskamer hangt een verzamelblad: 150 lege vakjes voor stickers van 
kiwi’s kunnen – eenmaal gevuld – opnieuw voor iedere klas een bal opleveren. Breng ze maar!  
 
 

Schrijf je nu in voor Het Groot Dictee Heruitgevonden! 
Lettervreters en spellingkampioenen, opgepast: op 6 december om 20.00 uur kan je in 
bibliotheekfiliaal Sint Lenaarts (Dorpsstraat 73) meespelen met de Schrijfwijzen / Het Groot 
Dictee Heruitgevonden.   
Het doel van dit dictee is niet zo veel mogelijk moeilijke woorden in één tekst proppen, maar 
om de deelnemers creatief met taal te laten omgaan. Daarom gaan we ook op zoek naar het 
langste woord en is er een spelling bee. Win eeuwige roem en een echte designpen! 
Schrijf je nu in via info@bibliotheekbrecht.be  of aan de balie! 
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