
 

 

 

Maandag 3/9 
 
Wat een dolle eerste 
schooldag… 
 
De juffen hebben een libdub gemaakt op het liedje 
“When i grow up” en op het einde van de dag hebben 
we gedanst en mochten de kleuters bellen blazen. 
 

Wist je dat… 
 
-de ouderraad hun 
schouders steekt onder het 
schilderen van de gangen 
en de traphal. 
-de leerkrachten en 
directie zorgen voor een 
stille ruimte waar men 
gesprekjes kan voeren, tot 
rust kan komen,... 
-de speelplaats groter 
wordt dankzij de aankoop 
van het stukje grond van 
de firma Emmerechts door 
het schoolbestuur. 

Vrijdag 14/9 
 
Onze kleutertjes en de leerlingen 
van H3-H4-H5 zijn op bezoek 
geweest naar de legerbasis op 
de velden tegenover het kerkhof 
in Humbeek 
 
Wat een avontuur! Er stonden 
tenten, legervoertuigen, 
apparatuur,… 
 

Op maandag 24 september kwamen alle leerlingen van 
de kleuter en lagere school in hun sportoutfit naar school 
om deel te nemen aan de scholenveldloop. De kleuters 
legden in de voormiddag een parcours af op school. 
Ondanks enkele regenbuien zetten de kleuters toch door 
om te blijven lopen. Ze deden dit allemaal super. 
Sommigen liepen zelfs 8 toertjes op school! 
 
In de namiddag was het aan de lagere school. De lagere 
school heeft in totaal 694 rondjes gelopen op en rond de 
atletiekpiste. Je moet weten dat één ronde ongeveer 
500m is! Ze liepen dit schooljaar 136 ronden meer als 
vorig schooljaar.  

 
 
 
Een welverdiende dikke pluim voor al onze sportieve 
leerlingen!  
 



Vrijdag 21/9 

Alle jarigen van de 

maand september 

werden gevierd.   

Hiep hiep hoera!!! 

We maakten ook kennis 

met Bizzy en Flora. 

 

 

Donderdag 27/9 

De schoolfotograaf kwam naar 

jaarlijkse gewoonte langs.  

Binnenkort krijgen jullie de 

inlogcode om thuis te bestellen.  

Wat zagen onze leerlingen er 

beeldig uit! 

 

Dinsdag 25/9 
 
Op dinsdag 25 september zijn we met het 2de 
leerjaar naar het MOT gegaan om zelf ons brood te 
bakken. We deden dit met de materialen en de 
technieken die ze 100 jaar geleden ook gebruikten. 
We volgden de weg van het graan en moesten zelf 
zaaien, dorsen, mengen, kneden, bakken en zoveel 
meer. Op het einde kregen iedereen 2 kleine 
zelfgemaakte broodjes mee naar huis.  
 
 

Maandag 17/09 

De eersteklassers van de 
vrije basisschool “DE 
CIRKEL” in Humbeek gaan 
elke maand turnen in het 
rusthuis. De oma's en de 
opa's zitten dan in een 
kring te wachten. We 
krijgen elk een stoeltje 
aangewezen tussen twee 
bejaarden in. We stellen 
onszelf voor en daarna 
doen we oefeningen. 

Nadien spelen we nog een 
spel met een grote gele bal 
en kegeltjes die we niet 
mogen raken. Het is erg 
leuk ! 

Elke maand gaan we 
terug... Joepie !!! 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maandag 1/10 t.e.m. 5/10 
Ons 5de en 6de leerjaar trekken naar de ruimte. 
Zijn jullie klaar voor de lancering? 
 
 

OPENING VAN DE NIEUWE 

ZOLDER OP VRIJDAG 21 

DECEMBER VANAF 15 UUR 

 

 

4 oktober gaat het 1ste 

bibbezoek door voor de 3de 

kleuterklas en de lagere school 

(5de en 6de niet).  Vergeet die 

dag zeker de lidkaart niet. 

 

De 2de kleuterklas heeft 

komende maand enkele leuke 

uitstapjes gepland.  

Spannend... 

 

Op woensdag 17 oktober gaat onze 2de pedagogische studiedag door.  Die 

dag is er geen school voor de kinderen.  Binnenkort ontvangt u het 

aanvraagformulier ‘opvang vrije dag’ per e-mail. 

 

 

Op de 1ste schooldag werden naar jaarlijkse 

gewoonte de ballonnen opgelaten.  De 

winnaar van de wedstrijd wordt binnenkort in 

de bloemetjes gezet. 

 Ra, ra, ra... 

 

 

 

 


