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     VERKEERSWEEK  
 
Tradities zijn er om te onderhouden. En ja hoor, 
de verkeersweek is zo’n vaste waarde in onze 
jaarplanning. Dit jaar kreeg het als prachtige titel 
“VERKEERSBORDENFESTIVAL”. In alle klassen werd 
er geleerd en gepraat en gewerkt rond de 
betekenis van de verschillende borden, maar we 
keken ook naar kleuren en vormen! 
Er stonden ook verkeerslichten in onze gang om 

aan den lijve te ondervinden wat we moeten doen 

bij die verschillende kleuren! (alwaar een 

verwijzing naar ons jaarthema      ) 

 

 

 

 
 

BOSLOOP 

Dit jaar was er geen scholenveldloop. De 

sportdienst van de gemeente Opwijk had in het 

speelbos een heuse bosloop gecreëerd. Tussen, 

over, onder, op allerhande obstakels lopen…  

Wie is de behendigste, wie is de snelste, …. Leuk 

alternatief om eens te kunnen crossen in de 

bossen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUSTA Toneel “Rotzooi” over en met 

afval 

Naar aanleiding van ons project “Mooimakers” 
vinden we het belangrijk om in te zetten op het 
vermijden, recycleren of sorteren van afval.  
Peter Gusta kwam ons met de nodige humor en 
goochelarij plezieren met een leuke en deels 
interactieve show ‘over’ en ‘met’ afval. 
Alleen maar lachende en blije gezichtjes die zelfs 
niet door hadden dat ze tegelijkertijd aan het 
bijleren waren!  

 

 

 

SAVED BY THE BELL op de “Dag van de 

leerkracht” 

Nog een traditie: “bellen voor de kindjes in de 

wereld die niet naar school kunnen”. Dit jaar 

belden we niet alleen op de speelplaats, maar ook 

vanop onze fiets! (na de verkeersweek motiveren 

we onze kids om op hun “stalen ros” naar school te 

komen). Nog een ander initiatief: onze school nog 

mooier in de kijker zetten waarbij we met een 

krijttekening aangeven hoe mooi onze school wel 

is.     

 

De leerkrachten werden die ochtend ook in de 

bloemetjes….. euh nee…. in de ‘munt’ gezet met 

enkele mondmaskers als geschenk en munt voor 

eigen gebruik. Dat heeft dit ‘uitMUNTend’ 

schoolteam toch verdiend! Bekijk zeker dit 

filmpje:  

https://www.youtube.com/watch?v=nBliyaKntC0&

t=3s 

 

EDITIE SEPTEMBER - OKTOBER 2020 (Wat aan deze nieuwsbrief voorafging.) 

http://www.tluikertje.be/
https://www.youtube.com/watch?v=nBliyaKntC0&t=3s
https://www.youtube.com/watch?v=nBliyaKntC0&t=3s
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JAARTHEMA 
Dit schooljaar is ons jaarthema “OMG, verrassend 

vreugdevol”. Kleur brengt plezier en positiviteit in 

ons leven! Zo staat er elke maand een kleur in de 

kijker, gelinkt aan een thema.  

De eerste schooldag kwamen de leerkrachten met 

een witte overall naar de speelplaats. Gelukkig is 

er “Gerard, de kleurentovenaar” die maandelijks 

zal zorgen voor meer kleur op de overalls van alle 

collega’s.   

 

 SEPTEMBER 

 

 

Indigo was de eerste kleur en 
stond voor ‘samenwerken’ en 
‘samen plezier’ maken!  

 
      OKTOBER 
Blauw voor deze maand:    
Stilstaan bij bezinning en rust. 
Het is zeker eens goed om stil te  
staan bij waarden en normen. 
Voor grotere kinderen kunnen we 
eens goed door praten over de  
grote levensvragen. 

 
 

Jaarthema kleur november:  

ROOD 

 

Herfstvakantie: onze eerste schoolvakantie is een 

feit en loopt van maandag 2/11 t.e.m. zondag 

15/11!!! 

11 november 2020… is een vrije dag. Zou de goede 
Sint dit jaar ook eens stoppen aan onze 
schoolpoort? We kunnen misschien alvast een 
briefje schrijven!? 
 
21 november 2020 … stond er een nieuw initiatief 

op de kalender van het oudercomité: quiz! 

Jammer genoeg steekt corona stokken in de 

wielen?! Volgend jaar kunnen we eventueel een 

tweede poging wagen?! 

SCHOOLFOTOGRAAF 
Haartjes fijn gekamd, netjes gekleed,  
mooiste glimlach bovengehaald… 
De flitsen vlogen door de lucht. Individuele foto’s, 
klasfoto’s en foto’s met broers en zussen… alles 
kwam aan bod. 
Jullie ontvingen reeds een bestelformulier voor de 
mooiste “kiekjes” van jullie kinderen! 
 

BOS 
• Eerst was het maandag aan onze 2e en 3e 

kleuterklassers om op zoek te gaan naar de 
Gruffalo. Moedig om in het bos zo’n monster 
te zoeken! De allerkleinsten van de school 
maakten een herfstwandeling in de buurt van 
de school. 

• 1e, 2e  en 3e leerjaar maakten er ook een 
herfstwandeling van om naar  het speelbos te 
gaan ravotten. 

• 4,5 en 6 fietsten naar Buggenhout – bos om 
daar enkele spannende uitdagingen aan te 
gaan. ’s Namiddags speelden ze het grote 
notenspel!  

 

 

 

 

VODDEN EN SCHROOT  
Anderhalve sprinter textiel. TWEE tjokvolle 
containers schroot! Bedankt voor jullie afval.  
Beste oudercomité, bedankt voor de inspanningen! 
Elk centje is welkom in deze tijden…!!! 

Jaarthema kleur december: 

GRIJS 

 

     AFGELAST      

 
Op 3 - 4 december 2020… was er voor de 
grootouders van de kleuterschool opnieuw een 
prachtig grootouders - feest voorzien. Het is 
natuurlijk niet de bedoeling dat we risico’s nemen. 
We bekijken op onze personeelsvergadering of we 
een alternatief kunnen uitwerken.  Meer nieuws 
volgt nog via het klasbord of de weekjournaals!!!  
 
18 december 2020…  nodigde het oudercomité 

normaal iedereen uit op onze speelplaats om te 

komen genieten van een gezellige kersthappening! 

Ook dit werd teniet gedaan door het 

verschrikkelijke virus. We zullen het kerstfeest 

thuis dubbel moeten vieren!    

NOVEMBER - DECEMBER 2020 (Wat na deze nieuwsbrief hopelijk nog gaat komen.) 
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