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De voorlaatste maand van het jaar kondigt
zich aan…
In deze nieuwsbrief blikken we terug
en kijken we vooruit:

CurieuzeNeuzen Vlaanderen 2018:
Onze school deed mee met de actie om de
luchtkwaliteit in Vlaanderen in kaart te
brengen. De NO2-concentratie van onze school
is 21,8 microgram per kubieke meter, wat staat
voor “vrij goed”.

Zonnepanelen:
In kader van de hernieuwbare energie worden
er in de herfstvakantie zonnepanelen geplaatst
op het dak van de klassen van het 4e leerjaar.

Woensdag fruitdag: “Oog voor lekkers”
In oktober gingen we van start met “fruit op
school” op woensdag. De kinderen krijgen
vanuit de overheid een stuk fruit aangeboden.
Smullen maar!

Van 15 tot 19 oktober genoten 166 leerlingen,
10 leerkrachten en als extra ondersteuning: juf
Monique, meester Gaston, meester André en
meester Godfried van een zonnige midweek aan
zee.
Naast een bezoek aan Oostende (Mu.ZEE,
Amandine en Noordzeeaquarium) en een duik in
de geschiedenis van de Eerste Wereldoorlog
werden er natuurlijk ook zandkastelen gebouwd
en strandspelen gespeeld. Op de openluchtklasblog kan je meer dan 5000 foto's bekijken.

Attitude van de maand november

Heb je thuis lege batterijen?
Breng ze gerust mee naar school!
Ook lege
inktpatronen zijn
welkom! Met deze
punten kunnen wij
sparen voor
didactisch materiaal!

Ik zorg voor orde in de gang door mijn
boekentas netjes te zetten en mijn jas op te
hangen.
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Dag van de jeugdbeweging:
Op 19 oktober kwamen deze kinderen uit het
1e en 2e leerjaar in uniform naar school.
Sponsor het oudercomité en haal
de lekkere wafels of frangipanes
in huis.
Met de opbrengst kunnen ze
weer leuke projecten voor onze
school en onze kinderen realiseren.

In deze donkere dagen doe je best een
fluovestje of fluoband aan en ontsteek je
tijdig je licht als je met de fiets naar school
komt!

VOORLEESWEEK: 17-25 november
Iedereen leest/vroeg beginnen
In het kader van deze voorleesweek heeft de
bib in samenwerking met de Zonhovense
scholen een aantal leuke activiteiten op poten
gezet om het voorlezen te promoten en te
stimuleren.
Maandag 19/11: Kick-off van de voorleesweek
en het maken van de voorleesslinger.
Marijke Umans komt met haar band Roodvonk
die dag naar onze school en brengt het
voorleeslied.

De bib organiseert ook een
Voorlees-FOTO wedstrijd
tijdens de voorleesweek.
Maak een leuke, originele, mooie...... foto
tijdens een voorleesmoment. Bezorg de foto
aan school. We maken er een collage van en die
wordt in de bib tentoongesteld. Er valt een
leuke prijs te winnen.

November
Dinsdag 6 november:
De Zolderling klas 6B
Donderdag 8 november:
Alles met de bal: 3e lj
Maandag 12 november:
Voorstelling in casino: 1e lj
Dinsdag 13 november:
“Boeiend klasspel” 5e lj
Woensdag 14 november:
Geen school. De juffen en meesters verdiepen
zich verder in het nieuwe leerplan.
Maandag 19 november:
Start voorleesweek
20.30u: vergadering oudercomité
Dinsdag 20 november:
Voorstelling in casino: 3e lj
Woensdag 28 november:

