
 

 

         Beernem, 24 

oktober 2018 

 

 

 

Beste ouders, 

 

De voorbije twee maanden zijn voorbijgevlogen. Met het prachtige weer konden de 

kleutertjes volop genieten van een uitstap naar het bos. Ze gingen heel enthousiast op 

zoek naar nootjes, kastanjes, mooi gekleurde blaadjes… Vol verwondering genieten van 

al het mooie dicht bij huis! 

Het eerste leerjaar mocht met zomerse temperaturen op ontdekkingstocht naar de zoo 

van Antwerpen terwijl de zesdeklassers Brussel verkenden. 

De strapdag was voor alle leerlingen een sportdag. We willen zo het stappen en trappen 

naar school stimuleren. Voor de veiligheid vragen we dat de leerlingen die met de fiets 

komen een fluohesje en een helm dragen. Goede fietsverlichting en remmen zijn geen 

overbodige luxe. 

 

 

 

 

 

Dit schooljaar gaan we op verkenning in het nieuwe leerplan “Zill”, dat staat 

voor Zin in leren, Zin in leven. We willen werken aan de harmonische 

ontwikkeling van onze leerlingen met tien ontwikkel-velden.  

We zullen werken met vier van persoonsgebonden ontwikkeling en zes van 

cultuurgebonden ontwikkeling 

 

  



 

 Hierbij nog een aantal praktische mededelingen: 

 

-Per maand drinken leerlingen hetzelfde in de klas en in de eetzaal, vb. 

water in de klas en soep in de refter. Drankjes van thuis mogen niet in de 

eetzaal, dan neemt iedereen een drankje van de school. Wie soep neemt 

kan wel een beker water krijgen zoals de warme eters.    

-Tijdens de speeltijd mag een hervulbare waterfles, in de voormiddag fruit en in de namiddag fruit of 

gezonde koeken zonder chocolade. ( liefst rijst-of maïskoekjes) 

-In de boterhamdoos mag geen snoep of chocolade. Snoeptomaatjes, worteltjes, komkommers….zijn 

lekker en gezond! Iedere week op maandag kunnen broodjes besteld worden voor de dinsdag en de 

donderdag. Graag datum, naam, klas, soort broodje en gepast geld in enveloppe stoppen. 

-Dank aan alle ouders die wachten aan het hekken tot de bel gaat, zo verloopt de lesdag vlot! 

-U kunt een school-en studietoelage invullen via www.studietoelagen.be of de documenten vragen 

op school. Hulp nodig? Bel gratis 1700. 

 

 

 

 

 

Kalender:  

 

-zaterdag 27 oktober: Halloween Fair door Ouderraad van 17u tot 21u in 

Kleuterweelde 

-maandag 12 november: pedagogische studiedag, geen school voor leerlingen 

-maandag 19 november: infoavond sneeuwschool ouders zesde leerjaar 

-dinsdag 20 november: grootouderfeest van het kleuter (i.p.v. het ontbijt) 

-maandag 3 december: De Sint op bezoek 

-dinsdag 11 december : 17u tot 18u inschrijving nieuwe peuters, wie iemand 

kent mag dit melden 

-dinsdag 18 december: oudercontact kleuter en lager 

-vrijdag 21 december: 14u kerstviering met kerstspel door derde kleuter 

 

 

 

We wensen u en uw gezin mooie herfstdagen toe en we hopen u te mogen ontmoeten op de 

Halloween Fair! 

 

Het Regenboogteam 

 

 
 

 

 

http://www.studietoelagen.be/

