
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 8 – 21/10/2022 

 

1. Niet vergeten! 

- Kijk regelmatig op de website van onze school voor nieuwe foto’s .  

- Woensdag,  26 oktober : fruitdag! 

- Op maandag, 24 oktober gaan de leerlingen van het 2de  leerjaar voor de laatste keer zwemmen 

in Hoogstraten. Vergeet je zwemgerief niet! De bus vertrekt stipt om 13u.00 aan de school!  

Vanaf maandag, 7 november gaan de leerlingen van het 3de leerjaar zwemmen. 

2.Vlaaienslag ouderraad – laatste oproep.  

De ouderraad wil jullie alvast bedanken voor de 

verkoop van de vlaaien, wafels en brownies. 

Deze zullen geleverd worden op vrijdag 28 

oktober 2022. Had je nog graag besteld, dan 

is maandag 24 oktober 2022 jullie 

allerlaatste kans. Bezorg dan je bestellijst en 

het geld in een gesloten enveloppe aan de juf.  

Bestellingen kunnen afgehaald worden tussen 

11.30 uur en 16.30 uur. Voor die leerlingen die 

zelf naar huis rijden, vergeet niet jullie bestelling af te halen. Breng zeker ook een grote tas of 

doos mee om de bestelling in te doen, want wij kunnen niet voor iedereen een doos voorzien.  

Alvast bedankt!  

 

3. Toneelvoorstelling. 

Op donderdag, 27 oktober gaan de leerlingen van het 6de leerjaar naar de 

voorstelling 

‘Alpha Beta’ in het OC ’t Centrum in St.Lenaarts. Deze voorstelling kost € 5 en 

komt op de volgende schoolrekening. Alvast een voorsmaakje via deze link 

 

 

4. Lichtjesfestijn 

Op vrijdag 18 november wordt onze school ’s avonds 

verlicht door lichtcreaties gemaakt 

door onze kinderen.  

Als u deze creaties graag komt 

bewonderen en achteraf nog wil 

genieten van een hapje en een drankje 

moet u vooraf inschrijven via het 

formulier op onze website. U kan ook 

hiernaast de qr-code inscannen met uw smartphone om 

rechtstreeks op onze website te komen. 

 



 

 

 

 

5. Verloren voorwerpen. 

Is je kind iets kwijt geraakt op school? Misschien hebben wij het al wel teruggevonden. In de 

inkomhal hangt een draad met gevonden jassen, truien,…  Kom gerust even kijken. 

Er is ook een bos sleutels op het secretariaat afgegeven (zie foto). Mag ook afgehaald worden. 

 

              
 

6. Ralfilezen 

De tweede week na de herfstvakantie (maandag 14 november),  start het derde en het vierde 

leerjaar terug met RALFI-lezen, en dit gedurende 6 weken. 

We zijn op zoek naar bereidwillige leesmoeders, - vaders, - ouders, -grootouders,.. die zich elke 

dag ' s morgens een kwartier kunnen vrijmaken, om met een groepje kinderen te lezen.  

Geïnteresseerden mogen zich melden bij de juffen of op het secretariaat. 

 

R = Repeated —> Teksten worden veelvuldig herhaald. 

A = Assisted —> De leerkracht/leesbegeleider ondersteunt de leerling. 

L = Level —> De teksten die worden gebruikt, zijn op een niveau dat past bij de leeftijd van de 

leerling. 

F = Feedback —> Leerlingen krijgen direct feedback. 

I = Interaction —> Er is tijdens een RALFI les veel interactie. 

 

 

Een prettig weekend!                                                                                               

Het schoolteam.  


