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Nieuwsbrief

Jaarthema: Beestig lezen!


Op pad met de Leesbeesten
Wij hebben het blije nieuws mogen vernemen dat onze school samen
met de bib van Geel werd uitgekozen om de methodiek
‘Verhalenvinder’ te leren kennen! Dit is een methodiek die ontwikkeld
werd door de Leesbeesten (Ann Ceurvels en Tania Poppe), die ons zullen coachen. De Leesbeesten geloven in de kracht van het verhaal. Elk
kind kan ontwikkelen door naar verhalen te luisteren. Door verhalen te
leren kennen, ze te lezen, te schrijven en door te geven, krijgen kinderen (terug) zin om te lezen en verder op zoek te gaan naar nieuwe
verhalen. We zullen op maat van onze school tips krijgen om ons leesbeleid nog krachtiger te maken.
 Op zoek naar boeken
Heb je thuis nog leuke kinder– of jeugdboeken? Zijn ze nog in goede
staat? Dan verwelkomen we ze graag in onze school voor een ‘tweede
leven’. Inzameling start na de herfstvakantie. (o.w.v renovatiewerken)
Alvast heel erg bedankt!

30 oktober …
… een dag vol herfstactiviteiten in de kleuterschool en een Halloweendag in de lagere school! De leerlingenraad wou graag iets doen
rond Halloween in de school. Het schoolteam heeft zich ermee achter
gezet en het volgende staat op 30 oktober op de planning.
 Herfstproject KS: Wij gaan op speurtocht in het bos! We mogen in
de herfstkleuren naar school komen.
 Een dagje Halloween in LS: Kinderen mogen verkleed naar school
komen. In de namiddag maken we met de klas een Halloweentocht
door Zammel. Ze zullen dan onderweg allerlei Halloweenopdrachten moeten uitvoeren.
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Wieltjesdag
Op vraag van de leerlingenraad komt er op dinsdagmiddag de mogelijkheid om met
‘wieltjes’ te spelen op de speelplaats. Wat verstaan we hieronder? Heb je skates of
een skatebord of een step? En speel je er eens graag mee op de speelplaats? Dan kan
dit! Maar enkel op dinsdagmiddag! Het gebruik (als het stuk zou gaan) ervan is wel
op eigen verantwoordelijkheid. Juf Noortje zal als extra toezichter dit mee in goede
banen leiden. We gaan hiermee van start NA de herfstvakantie!

Renovatie stavaza
Er wordt momenteel hard gewerkt aan het plaatsen van de schrijnwerkerij,
het schilderen en poetsen van de lokalen, … Stilaan komt het einde in
zicht!
2+4+5+6LO zullen, als alles volgens plan verloopt, op vrijdag 23 oktober
verhuizen naar hun eigen klas. Vanaf maandag 26 oktober zullen de kinderen van 2LO terug in lagere school verwacht worden.
1+3LO zullen na de herfstvakantie terug in hun eigen klas in de lagere school hun intrek mogen nemen.
Voor de kinderen van het 1ste lj is dit een grotere stap, die ze nu samen met de juf en hun klasgenootjes
maken.
Deze planning is onder voorbehoud van eventuele wijzigingen. Wij houden jullie zeker op de hoogte via
smartschool als er wijzigingen zouden komen.

Personeelsnieuws
Wij heten Ramona van harte welkom in ons schoolteam! Zij zal de vervanging
van Mimi als opvangjuf op zich nemen. We wensen haar succes!

Wapenstilstand
Op 11 november is het Wapenstilstand. Traditiegetrouw maken wij met de
school iets om bij het monument op het dorpsplein te leggen. Dit jaar zal de
ceremonie wel niet kunnen doorgaan zoals we ze voorheen gekend hebben.
De kinderen zullen tijdens de lessen levensbeschouwing iets moois maken
om de gesneuvelden te herdenken.
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Nieuws vanuit de OR


We verwelkomen enkele nieuwe leden! En daar zijn we heel erg blij mee! Dankjewel!



De kalenders zijn in de maak en worden binnenkort mee naar huis gegeven.



Volgende activiteit: Verkoop van appelsap en cider—hier krijg je ook nog de nodige info over via een
brief/mail.

Dag van de leerkracht –bedankt!
Dankjewel ouderraad voor de fijne en lekkere attentie voor de dag van de leerkracht!

Inzameling batterijen en inktcartridges
Wij zamelen batterijen en inktcartridges in. Je hoeft ze dus zeker niet weg te gooien.
Breng ze maar mee naar school! Meer info in bijlage.

Helm op Fluo Top
Na de herfstvakantie gaat de actie Helm op Fluo Top weer van start! Heb je je fluohesje aan bij het naar
school komen? Dan krijg je een sticker op je stickerkaart. Meer info kan je terug vinden in de bijhorende
brief in bijlage.

Namens schoolteam
SBS De Bollenboom
Els Gilis, directie
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maandag

19

dinsdag

20

woensdag

21

donderdag

22

vrijdag

23

zaterdag

24

zondag

25

maandag

26

Start in eigen klas voor 2+4+5+6LO

dinsdag

27

3-4-5-6LO zwemmen

woensdag

28

donderdag

29

1LO: Medisch onderzoek - Openklasmoment instapklas (?)

vrijdag

30

KS: herfstproject:: Op speurtocht in het bos

3-4-5-6LO zwemmen

Verhuis van 2+4+5+6LO naar eigen klas - Dag van de jeugdbeweging

nm: LS: Halloweentocht - 18u: resultaten van LS zichtbaar op
op smartschool
zaterdag

31

Activiteiten met ? zijn nog onder voorbehoud—wegens coronamaatregelen
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zondag

1

maandag

2

dinsdag

3

woensdag

4

donderdag

5

vrijdag

6

zaterdag

7

zondag

8

maandag

9

1+3LO: start in eigen klas!
6LO: medisch onderzoek—start inzameling leesboeken
start Helm op Fluo Top

dinsdag

10

3KO-1-2LO zwemmen - 5LO: oudercontact

woensdag

11

Wapenstilstand vrijaf

donderdag

12

6LO: relaxatie - KS+LS: Oudercontact

vrijdag

13

LS: Onder de boom

zaterdag

14

zondag

15

maandag

16

dinsdag

17

3KO-1-2LO zwemmen

woensdag

18

Nm: Moev: Unihockey 3de gr

donderdag

19

Fietscontrole

vrijdag

20

5-6LO Daens - 1LO: relaxatie

zaterdag

21

zondag

22

maandag

23

3-4LO De werft Badaboem (?)

dinsdag

24

3KO-1-2LO zwemmen

woensdag

25

donderdag

26

vrijdag

27

zaterdag

28

zondag

29

maandag

30

Start herfstvakantie

Einde herfstvakantie

12.30u: Leerlingenraad - 2LO: relaxatie
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