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NIEUWSBRIEF  NOVEMBER 2022 

 
Ma 31/11-06/11: HERFSTVAKANTIE  
 

Ma 07  -Bij goed weer bezoekt het 3de, 4de leerjaar en de kleuters van  
                    K-45A en  B het kerkhof. 

-Welkom aan onze nieuwe kleutertjes! 
  -15.30 uur: Sleutelklas. 
   

Di 08  -Vergadering directeurs gemeente Rumst. 
  -16.00 uur: Personeelsvergadering. 

 
Wo 09 -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen te Mechelen. 
 

Do 10  -Herfstrapport. 
  -Workshop online catalogus voor het 6de leerjaar. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 
 
Vr 11  -Wapenstilstand: vrijaf.  

 
Ma 14  -Stagiaire Lisa in het 1ste leerjaar en stagiaire Shari in K4-5A (tot 25/11). 

  -Stagiaire Laura: meespeelweek in K2, K3 en K3-4. 
  -15.30 uur: Sleutelklas. 
 

Di 15  -Het kriebelteam komt naar de hoofden van de kinderen kijken. 
 

Do 17  -De lagere school gaat naar de bib. 
  -Vergadering college van directeurs. 
  -15.30 uur: Sleutelklas. 

 
Vr 18  -Tuinproject met juf Marva voor het 3de leerjaar. 

 
Ma 21  -Voorleesweek tot 27 november. 
  -De kleuters (K3-K5) gaan naar de bib. 

  -Wij krijgen bezoek van de harmonie. 
  -15.30 uur: Sleutelklas. 

  -20.30 uur: Ouderraad. 
 

Wo 23 -Raket les 3. 
  -Het 1ste en het 4de leerjaar gaan zwemmen. 
 

Do 24  -Prevor EHBO cursus in onze school. 
  -12.15 uur: Leerlingenraad. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 
 
Ma 28  -Het eerste kaarsje van de advent wordt aangestoken. 

  -15.30 uur: Sleutelklas. 
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Di 29  -Vandaag en morgen stagiaire kinderverzorgster Esther in K3. 
  -15.30 uur: Sleutelklas 

 
 

 
   
                                                                                       

WEETJES 

 
Kriebelteam 
Heb jij zin om af en toe mee te komen ‘kriebelen’? Het kriebelteam zoekt nog steeds 

mensen. Interesse? Neem contact met het secretariaat van de school. 
 

Averbode 
Voor de geïnteresseerden in de wintercollectie van uitgevrij Averbode? Je kan online 

bestellen en de speel- en leerboeken thuis laten leveren: 
www.uitgeverijaverbode.be/speelleerboeken. 
 

Winkelhoeken in de kleuterklassen en het eerste leerjaar 
We zoeken nog wat extra materialen om de winkelhoeken verder in te richten.  Wat 

hebben wij nodig? 
-Speelgeld (munten, briefjes, bankkaarten) 
-Zelfscankassa 

-Harde geplastificeerde kaarten van winkels als betaalkaart 
-Een kassa met scanner 

-Lintjes en inpakpapier om pakjes te maken, feestelijk in te pakken 
-Een nummersysteem om je beurt af te wachten 
-Koopwaar: bloemen (GEEN fruit of groenten) 

-Winkelmand of winkelkar waarin een pop als kind kan vervoerd worden 
-Kleine schepjes 

-Kleine bakjes om koopwaar in te leggen 
-Weegschalen 
-GSM 

Het speelgoed mag op het secretariaat worden afgegeven.  Hartelijk dank alvast! 
 

Sponsoring ouderraad 
Lees brief in bijlage 
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