
 

 

Omwille van de hoge energieprijzen zijn we genoodzaakt om de verwar-
ming lager te zetten.  Gelieve bij koud weer uw kind warm aan te kleden.   

 

Prettige allerheiligenvakantie! 
 

Allerheiligen en Allerzielen betekenen 
even op de pauzeknop drukken en dank-
baar stilstaan bij alles wat wij te dan-
ken hebben aan hen die ons voorgingen.  

Een fijne start!  November 2022  

Belangrijke datums  

Van Maandag 31 oktober 

t.e.m.  

Zondag 6 november : herfstvakantie 

 

Maandag 7 : start voorleesmaand 

                      Raspoetin 5e en 6e lj. 

Vrijdag 11 : geen school (Wapenstilstand) 

Dinsdag 15 : Natuurpunt 5e en 6e lj. 

Vrijdag 18 : Suikerraffinaderij Tienen 5e lj. 

                      Hidrodoe 3e lj.   

Maandag 21 : Vergadering OVS 

Dinsdag 22 : Alles met de bal 3e en 4e lj. 

                      Medisch onderzoek 1e lj.                    

 

WELKOM in   



NOVEMBER = VOORLEESMAAND  

 

De ganse maand november staat voorlezen op school centraal. 

De juffen, de leerlingen van het 6e leerjaar en de directie zorgen voor tal van 
leuke voorleesmomenten voor al onze kinderen. 

Ook ouders en grootouders zijn welkom om te komen voorlezen.  Indien jullie 
dit wensen te doen dan mag je de leerkracht van jouw kind hierover mailen.  
Zij zal dan met jou een moment afspreken.   

 

 

 

 

 

 

 

Voorlezen zorgt voor vele voordelen: 

• Voorlezen heeft een positief effect op taalontwikkeling en woordenschat.   

• Voorlezen draagt bij tot een beter taalgevoel en taalbegrip.  

• Kinderen leren ook beter luisteren en trainen hun concentratievermogen.  

• De emotionele ontwikkeling van een kind vaart wel bij voorlezen.  

• Boeken geven kinderen inzicht in de – soms complexe – wereld om hen heen.  

• Voorlezen stimuleert de fantasie.  

• Het is een uitstekende manier om leesplezier door te geven aan kinderen. 

• ... 



Afhaal Milka-pakketten 

Op woensdag 16 november van 18u.30 tot 20u. mag je je 
bestelde Milka-pakketten afhalen in de parochiezaal.   

Grote bestellingen moeten dan zeker afgehaald worden 
want deze kunnen we niet met je kind meegeven.  

Heel erg bedankt voor jullie steun! 

                                           Helm op fluo top  
 

We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd naar 

school gaan. Daarom nemen wij deel aan de actie  

‘Helm Op Fluo Top’ van de VSV.  

Door veilig (met een fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende en fluoresceren-

de kledij) naar school te komen, kunnen kinderen stickertjes sparen en prijzen 

winnen. De actie start na de herfstvakantie (7 november 2022) en loopt tot de 

krokusvakantie (17 februari 2023). Dat zijn de donkerste maanden van het jaar.  

 

Hoe werkt het?  

• Alle kinderen krijgen een spaarkaart.  

• Elke ochtend krijgt je kind op school een of twee stickers:  

      - fietshelm op = 1 sticker  

      - fluorescerende of reflecterende kledij aan = 1 sticker  

• Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen. 
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