OKTOBER 2021

AAN HET WOORD
De Bonte Ouders

Woordje van de directeur

Begin deze maand waren de ouders van de
Salamanderklas al druk in de weer met de
voorbereidingen voor de confituur. Wordt vervolgd …

Een fijne herfstvakantie …!
Bieke

Nieuwtjes vanuit de school
KLIMAATACTIE KLEUTERHUIS

MOOIMAKERS

SCHAKEN
Dit schooljaar willen we ‘schaken’ in de kijker zetten.
De Pandaklas leert bij juf Nele schaken. We doen dit stap voor stap.
We bekeken al de film “Lang leve de koningin!”. In deze film wordt
alles uitgelegd rond schaken.
Na de herfstvakantie leren we zelf schaken in de klas. Na een tijdje
geven de leerlingen uit de Pandaklas een workshop schaken aan alle
klassen. Ons doel dit schooljaar is om de leerlingen de kans te geven
om te leren schaken en 1 middag per maand ook een
schaaknamiddag in te plannen.

OFFICIËLE BIBOPENING
‘De fantasieplek’ werd officieel geopend! Juf Bieke knipte feestelijk het lint door. De Bonte
Bib – werkgroep zorgde voor een aantal gezellige voorleesactiviteiten én lekkere cake &
chocomelk op de receptie achteraf.

WEEK VAN HET BOS
We hebben dan wel een eigen bos, toch heeft het Sterrebos
duidelijk ook veel te bieden! Samen met een natuurgids
gingen de Sa(a)rdientjes op zoektocht in het Sterrebos.
Het internet in het écht: googlen onder blaadjes, inzoomen op
een stam, een snapchat met vleermuizen, het wachtwoord
van het bomennetwerk zoeken, de playlist van het bos live
streamen, swipen van kikker naar pad (en terug), de bits en
bytes van de brandnetel liken, de wificode aflezen op elke
vlinder en vooral het extranet achterlaten...

Ook voor de Vlinderklas kwam de Voelsprieterij langs
op ons domein. Samen zochten we naar dieren die hier
leven. De worm, de egel, de mol, … Hoe leven deze
diertjes? Hoe zien ze er uit? Wist je zelfs dat een egel
een alleseter is? De Vlindertjes ontdekten dit en nog zo
veel meer!

groot
nieuws!
Meester Benjamin is papa geworden
van Alice.
We wensen hem en mama Céline een
dikke proficiat !!!

AGENDA
1 – 7 NOVEMBER

herfstvakantie

11 - 12 NOVEMBER

wapenstilstand + vrije dag

20 NOVEMBER

klusdag

22 – 26 NOVEMBER

grootouder – en voorleesweek

26 NOVEMBER

schoolfotograaf

SOCIALE MEDIA
Blijf ons volgen op Facebook en Instagram voor een blik
op de nieuwste nieuwigheden en de laatste kiekjes!
Bij deze nog een warme oproep om ons te steunen via
trooper.be!
Op uw online aankopen, op de honderden sites, krijgen
wij een extra bedrag om een speelhuisje aan te kopen
voor de jongste vrienden!
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