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Nieuwsbrief

Welkom terug!
Na een extra weekje vakantie zijn de batterijen weer helemaal opgeladen en hopen we met z’n allen gezond en wel de volgende weken door
te komen. Wij heten ook onze nieuwe kleuters en hun ouders van harte
welkom in onze Bollenboom!

Jaarthema: Beestig lezen!


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’.
 Boekenbeest van de maand november
Tijdens de maand november staat het boekenbeest Griddle
in de kijker.
Dit boekenbeest is in de ban van vooral spanning, actie en
avontuur.

Ga je mee op zoek naar de Gluurpieten?
Hang je een Gluurpiet van onze school aan je raam en ga je dan ook
op zoek naar de andere Gluurpieten? Op het blad met de kleine Gluurpieten kan je aanduiden hoeveel Gluurpieten je tijdens je zoektocht
vindt. Heel veel plezier!

Werkzaamheden
De werkzaamheden lopen stilletjes op hun einde. De schilders doen
momenteel nog hun best om alles terug een mooi kleurtje te geven. In
enkele klassen van de lagere school wordt het laatste likje verf gezet.
Daarna volgen nog de gangen, leraarskamer, … daarna komen ook de
klassen van de kleuterschool aan bod.
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Nieuws vanuit het team




Juf Hilde is afwezig wegens ziekte tot aan de kerstvakantie. Zij wordt vervangen door juf Lies V en juf Jolien S. Wij wensen juf Hilde veel beterschap en juf
Jolien veel succes!
Juf Lieve (kleuter-L.O.) zal tijdens code oranje geen kleuter-L.O. meer geven in
onze school. Juf Lies B neemt deze lessen van haar over. Zo komen leerkrachten tijdens code oranje op maximum 2 scholen te staan.

Proficiat 3LO!
3LO heeft een auteurslezing gewonnen van Sarah Devos. Zij komt naar de school op donderdag
26 november en zal de lezing buiten op de speelplaats houden.

Medisch onderzoek 1+2KO
We blikken al even verder vooruit: op 4 maart 2021 zal het medisch onderzoek
plaatsvinden voor de kleuters van geboortejaar 2016 en 2017. Bij de kleuters van °2016
werd dit vorig schooljaar uitgesteld door de lockdown. Het onderzoek zal nu ook niet in
CLB samen met de ouders doorgaan, maar wel op school. Dit ook o.w.v. de coronamaatregelen.

Pedagogische studiedag
De pedagogische studiedag van 2/12 zal niet doorgaan en zal verschoven worden naar een
latere datum dit schooljaar. 2/12 wordt een gewone lesdag. We houden jullie zeker op de
hoogte.

Kiwi-stickers
4LO is op zoek naar Zespri-kiwi-stickers! Voor 18 december moeten ze 300 stickers
verzamelen om 20 kiwiballen te verkrijgen. Deze delen ze dan graag met de ganse
school. Dus zeker de stickers bijhouden en bezorgen aan 4LO a.u.b.!
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Nieuws vanuit de OR
De verkoop van fruitige drankjes is volop aan de gang. Heb je nog geen bestelling geplaatst? Dan heb je nog tijd t.e.m. vrijdag 20 november. Zeker doen! Het is zeker lekker! Dankjewel!

Blij nieuws!
Proficiat aan Bas (instapklas) en zijn ouders met de geboorte van zijn broertje Seb!

Fietscontrole
Op donderdag 19 november komt onze wijkagent fietsen nakijken. Zorg dus zeker
voor een veilige fiets met alles erop en eraan!

Namens schoolteam
SBS De Bollenboom
Els Gilis, directie
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1LO: relaxatie—Einde stage juf Rani
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Kom je mij
zoeken?
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5LO: nm: Science4kids (bloed en bloedsomloop)
6LO: vm: Mooi en Cool (natuur en wetenschap)
3LO: relaxatie
LS: Onder de boom
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Sinterklaas is jarig!
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Einde stage juf Rani

Openklasmoment instapklas—op afspraak

Start kerstvakantie
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