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Oktober 2017
Beste ouders
De eerste maand zit
erop. Dit wil zeggen
dat de eerste punten
van toetsen en
attitudes op smartschool staan. Indien je
problemen ervaart, neem dan contact op met
smartschool@dezonnewijzerzonhoven.be
Vandaag zit de eerste schoolrekening
in de boekentas van je kind. Gelieve
de rekening(en) voor 15 oktober te
betalen. Vermeld steeds duidelijk
het nummer van de schoolrekening.
Opgelet!!! Dit is een nieuw bankrekeningnummer!
Gebruik niet het nummer dat je misschien al
eerder hebt gebruikt om vroegere
overschrijvingen te doen. Bij eventuele vragen of
opmerkingen kan je contact opnemen met het
secretariaat.

Schrijf je voor 20 oktober in voor reeks 2 van de
naschoolse workshops. Er is voor elk wat wils.
Op maandag: kunst, percussie en sport.
Op dinsdag: yoga, crea, laboclub (1-3) en
naaiatelier (4-6).
Op donderdag: drama, techno (1-3),
juwelenontwerp (4-6) en computer.
Meer info vind je op de workshopsblog.
http://workshopsdezonnewijzer.weebly.com/

aan alle ouders, grootouders,… die onze
leerlingen van en naar buitenschoolse
activiteiten brengen en/of begeleiden!
Elke dag wordt er in de klas een
kwartier (voor-)gelezen. Het is
ook belangrijk dat er thuis veel
wordt gelezen én voorgelezen.
Je kan boeken lenen in de bibliotheek maar je kan
ook een boek halen uit of steken in onze
zwerfboekenkast.
Wij doen een
warme oproep om
boeken die thuis
liggen rond te
slingeren en zeker
om boekjes voor
beginnende lezers
hierin te steken. Zo
krijgen ze een
tweede leven.

Herfstwandeling
De juiste data van de
herfstwandelingen voor het
1ste tot en met het 4de
leerjaar wordt via de agenda en/of speciaal
briefje meegedeeld. Er wordt immers rekening
gehouden met het weer.

Van maandag 9 tot en met vrijdag 13 oktober
gaan onze vijfde- en zesdeklassers op bosklassen
naar Spa.
Op het programma staat: wandeling langs de
Ninglinspo, wildcraft met gidsen, bezoek aan Spa

Monopole, wandelen door de venen van
Malchamps, bezoek aan de grotten van
Remouchamps en zich uitleven in Fraxinus.
Op de speciale openluchtklasblog op onze
website worden er dagelijks nieuwe foto’s en
korte verslagen gezet. Het thuisfront kan zo
volgen wat er gebeurt. Op maandag 9 oktober én
bij thuiskomst is de parking voor de school
voorbehouden voor de bussen.

Nogmaals willen we
benadrukken dat een veilige
fiets met goed werkende
remmen, een zadel op de juiste
hoogte, opgepompte banden en
een gesmeerde ketting
noodzakelijk zijn om je op een
veilige manier in groep te verplaatsen.

Oktober
van oktober:

Ik ben steeds in
orde met mijn
huistaken en
lessen leren.
Met aandrang vragen we om eerst
de auto te parkeren en dan pas je
kind(eren) te laten uitstappen. Dit
voor de veiligheid van jouw en
andere kinderen.

Vrijdag 29 september:
Lokale verlofdag: geen school

Maandag 2 oktober:
MST: medisch onderzoek voor klas 5A
Donderdag 5 oktober:
Workshop ‘Child Focus’: klassen 5A en 5B
Vrijdag 6 oktober:
Workshop ‘Child Focus’: klassen 5C en 5D

‘Even stoppen’ op de openbare weg, op de weg van
de parking, op het fietspad of vlak voor het
zebrapad creëert gevaarlijke situaties.
Doe dit niet a.u.b.!
Activiteiten waarbij een fiets vereist is, zijn:
•
Herfstwandeling
de
(4 leerjaar)
•
Techniek- en
wetenschapsacademie (5de
en 6de leerjaar) april/mei
de
• Scholengordel (4 , 5de en 6de leerjaar) mei
• Net- en trefbaltornooi (3de t.e.m. 6de
leerjaar) mei
• Fietsexamen (6de leerjaar) mei
De data van deze activiteiten vind je terug op de
schoolwebsite bij kalender en in de nieuwsbrief.
Er wordt ook steeds een pictogram van een fiets
bij gezet.

Maandag 9 tot en met vrijdag 13
oktober: BOSKLAS

Woensdag 11 oktober:
Biebspel: klas 1A

Maandag 16 oktober:
20.30: vergadering oudercomité
Dinsdag 17 oktober:
Theatervoorstelling ‘Fijn stof’ 6de leerjaar
MST: medisch onderzoek voor klas 5B

Woensdag 18 oktober:
Biebspel: klas 1B

Woensdag 18 oktober: Namiddag:
Voetbal 4-4: 3de en 4de leerjaar

Vrijdag 20 oktober:
Dag van de jeugdbeweging

Dinsdag 24 oktober:
MST: medisch onderzoek voor klas 5C

Woensdag 25 oktober:
Biebspel: klas 1C

Donderdag 26 oktober:
Voorstelling in Casino te Houthalen:
‘Les soeurs’: 2de leerjaar

Woensdag 1 november: Allerheiligen

Dinsdag 2 november: Allerzielen

Maandag 30 oktober tot en met zondag 5
november: herfstvakantie

