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UIT DE KINDERMOND 

Tijdens een gesprek in L1A over hoe we kunnen betalen in de winkel: 
met geld, met de bankkaart,... 

Meester, je kan ook met ‘eekhoorncheques’ betalen.  
(ecocheques dus)  

 

 

LBV NAAR HET KERKHOF 

De juffen levensbeschouwelijke vakken brachten met de kinderen van 
het 3e en 4e leerjaar een bezoek aan het kerkhof.  Tijdens de lessen 
levensbeschouwing leerden de kinderen over de eigen manier van 
‘rouwen’ binnen de verschillende levensbeschouwingen van onze school. 
 
Een mooi moment om even stil te staan bij alle lieve mensen die 
gestorven zijn. 
 

 

 

 

 

31 okt. t.e.m. 11 nov. 
herfstvakantie 

donderdag 12 november 
L4A: bib 

vrijdag 13 november 
LS: rapport 1e periode 
L2A + L5A: bib 

16 nov. t.e.m. 20 nov. 
KS + LS: oudercontacten 

woensdag 18 november 
L1A: bib 

woensdag 25 november 
LS + KS: pedagogische studiedag 

dinsdag 01 december 
L3A: bib 

donderdag 03 december 
L4A: bib 

vrijdag 04 december 
L2A + L5A: bib 

woensdag 09 december 
L1A: bib-bezoek 

IEFJE POSITIEFJE 

 Iefje Positiefje zit in onze school, Iefje Positiefje voelt zich hier echt goed…  

Met dit refrein zijn we het schooljaar ingestapt.  

Iefje Positiefje neemt ons mee op pad om dit -toch een beetje ongewoon- schooljaar positief, vrolijk en blijgezind 
samen te beleven.  Met z’n allen werken we aan een leuke sfeer, een fijne plaats om bij elkaar te zijn. 
Iefje zal er altijd voor zorgen dat onze neus richting het positieve wordt gedraaid. 

Jullie horen nog van onze Ief! 
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WIJ TREKKEN HET BOS IN! 

Dinsdag 20 oktober gingen de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar op herfstwandeling.  Gewapend met 
laarzen en zakjes vertrokken ze na de ochtendbel naar het bos aan Het Hof.  Aan de hand van een bosbingo 
verkenden ze het bos.  Ze zochten naar herfstvruchten, blaadjes, paddenstoelen,...  Ze waren verwonderd over de 
elfenbankjes en paddenstoelen.  Jammer genoeg waren er nog weinig eetbare kastanjes te vinden, maar dat kon 
de pret niet bederven.  Leren op een andere plaats dan in de klas is altijd leuk.  
Wie wil meegenieten, kan meer foto's vinden op de klaswebsites. 

STRIPS ZIJN NOG ERG WELKOM! 

De voorbije maand deden we een oproep. 

Wie thuis nog boeken had die niet meer gelezen werden en 
deze aan de school wou schenken, mocht deze binnen 

brengen op school. 

Wij hebben een mooi pakket bij mekaar ‘gekregen’. Super 
bedankt aan alle lieve ouders en kinderen die ons wilden 

helpen bij het inzamelen van boeken. 

Jullie zijn toppertjes! 

 

 

 

 

Mogen we nog een extra oproep doen voor stripboeken? 
Deze worden door onze lezers erg gesmaakt! 

Jommeke, Suske en Wiske, Kiekeboe, Agent 212, Asterix en 
Obelix, De Blauwbloezen, Dance Acadamy, BFF's, Dino's,... 

 
Dank je wel alvast! 

 

 VAN WERKELIJKHEID NAAR 
PLATTEGROND 

In het derde leerjaar maakten de leerlingen 
binnen het kader van wereldoriëntatie 
‘ruimte’ een plattegrond van hun klas. 

Wees maar zeker dat ze de indeling van het 
klaslokaal prima kennen. 

De resultaten mochten gezien worden! 
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HERFST IN HET LAND  

Onze oudste kleuters hebben heel wat leuke en leerrijke momenten beleefd.  
Ze ervaarden de verschillende weersomstandigheden. Wat is er leuker dan in de plassen springen? 
In het bos kwamen ze Kabouter Pap tegen die hen mee op stap nam.  Zo leerden ze verschillende 
vruchten kennen, onderzochten ze paddenstoelen,… Kortom ze leerden in de natuur de kenmerken 
van de herfst herkennen.  

Wist je dat kabouter Pap niet alleen op de kabouterberg woont?  Hij heeft ook een vriendje 
Platvoetje. Platvoetje had voor ons een heksentocht gepland. Op het einde van de tocht hadden we 
haar gevonden. Wat hebben onze vissen en muizen spannende tijden beleefd!  

Wil je meer te weten komen over hun avonturen? Neem zeker een kijkje op onze website voor 
filmpjes en tal van foto’s.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTNERKLASSEN 

Jammer genoeg mogen onze kleuters en lagere schoolkinderen door de nieuwe maatregelen niet meer 
samen spelen.  Met Iefje Positiefje in onze school, houdt dit ons niet tegen.  

Zo hebben de kinderen van het tweede leerjaar medailles gemaakt voor de muizenklas en hebben ze elkaar 
ontmoet tijdens een videochat.  In de videochat hebben ze afgesproken om een brievenbus te knutselen.  
Zo kunnen ze met elkaar in contact blijven, elkaar verrassen,….  Leuk toch!? 
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING 

 

 

 

 

Op vrijdag 23 november vierden we de dag van de 
jeugdbeweging.  Omdat het de 20e verjaardag was van dit 

engagement, legde de jeugddienst van gemeente Vosselaar 
onze jeugd graag in de watten.  Zo mochten we een drinkbus 

en een knutselpakketje ontvangen.  DANKJEWEL! 

 

  

 

WELKOM BLINDE GELEIDEHOND 
AMBER 

Omdat wij als school al sinds lange tijd 
plastic dopjes verzamelen, mocht Kathleen 

haar nieuwe blinde geleidehond Amber 
welkom heten! 

Ze is enorm trots op Amber, maar meer nog 
op ons omdat ze zonder ons enkel maar van 
Amber kon dromen.  Ze is fier dat wij haar 
nood aan een blinde geleidehond hebben 

ondersteund.  

Zuivere plastic dopjes, plastic deksels van 
flessen, bussen en andere verpakkingen 

mogen nog altijd binnengebracht worden. 

Spaar maar mee! 

 

 

 

WE        2 SEE U! 

Vergeet je de helm-op-fluo-top actie niet? 
Leg je fluovest en fietshelm alvast klaar!  
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BOSKLASSEN 

Tijdens de laatste week van september vertrok het 
vijfde leerjaar vol enthousiasme richting Durbuy. 
Het was een drukke week met heel wat 
belevenissen en indrukken.  Zo probeerden we met 
een katapult de burcht van Logne te raken met een 
bal, we hoorden alles over de geschiedenis van 
Durbuy.  We zijn zelfs te weten gekomen wie 
vroeger de fakkel heeft uitgevonden.  
Natuurlijk was er ook plaats voor plezier en 
avontuur.  We deden verschillende hoogteparcours 
in het bos, konden ook rapellen en klimmen en we 
liepen over een apenbrug.  Eindigen deden we deze 
fijne week met een heuse fuif waar kinderen 
dansjes en toneeltjes konden tonen. 
 

 

 

TECHOTRAILER  
 
Deze week konden de kinderen van het 5e 
en 6e leerjaar kennismaken met de 
TechnoTrailer.  Heel de dag stond in het 
teken van techniek.  Er stonden heel wat 
opdrachten op het programma…  
Zo leerden ze een robotballetje 
programmeren, ze maakten zelf een 
dobbelsteen en freesden daarbij de ogen 
zelf uit met de machine, ze maakten 
elektrische stroomkringen waarbij ze o.a. 
een radio lieten spelen, ze maakten een 
stop-motionfilmpje en ze probeerden 
toestellen uit die in de bouw gebruikt 
worden.  In de TechnoTrailer drukten ze een 
krantje en maakten haargel in verschillende 
kleuren.  Sommige opdrachten deden ze in 
groepjes, andere opdrachten werden per 
duo uitgevoerd. 
 
Het was een erg boeiende dag! 
 

KIWI-ACTIE 

Dank je wel allemaal om de kiwistickers te sparen! 

De actie liet weten dat we onze kiwivoetballen in 
februari mogen verwachten.    
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ZEEKLASSEN 

Het zesde leerjaar trok van 21 tot en met 25 september naar Koksijde. 

De kinderen speelden op het strand onder een stralende zon, ze reden met go-carts en bezochten enkele 
oorlogsmonumenten.  Ze leerden ook wat bij over de dieren die onze Noordzee bevolken, ze bestudeerden de 
nautische kaart en brachten een bezoek aan de ruïnes van abdij Ten Duinen. 

's Avonds werden er buiten spelletjes gespeeld, er werden brieven geschreven en er werd film gekeken. De quiz 
was een topper en er werd keihard gedanst op de fuif... 

De leerlingen beleefden een spetterende week! Deze periode zullen ze niet snel vergeten! 

 
OP WANDEL IN HET HOF 

Het vierde leerjaar ging op wandel in het Hof. 
We ontdekten er varens en mossen. We zagen ook hele 
mooie paddenstoelen. Onderweg passeerden we de 
Looypaal. De grenspaal tussen Beerse, Turnhout en 
Vosselaar. Wist je dat er voor Beerse een B, voor Turnhout 
een T maar voor Vosselaar een vossenstaart op staat? 

We sloten deze leuke wandeling af, met het maken van 
mooie natuurtapijten. 
 

WIE ZOEKT DIE VINDT… 

In het vierde leerjaar gingen ze in het 
centrum op zoek naar sporen van vroeger. 

Er was vanalles te vinden, waarover de 
vierdeklassers heel wat kunnen vertellen 
nu. 

WELKOM LIEVE VRIENDJES 

Lowi Bo (kikkerklas) werd stoere grote 
broer van Febe-Lynn 

Lasse (L4A) en Maaike (L1A) mochten 
hun halfzusje Tille verwelkomen 

PROFICIAT 
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 HOU HET GEZOND 

Wij wensen iedereen een deugddoende en vooral gezonde vakantie toe. 

Speel, lach, schater en geniet van de buitenlucht. 

Wij zien jullie heel graag snel en wel terug! 

 


