
 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 9 – 28/10/2022 

 

1. Niet vergeten! 

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

- Woensdag,  9 november : fruitdag! 

- Op maandag, 7 november gaan de leerlingen van het 3de leerjaar zwemmen in Hoogstraten. 

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

2. Herinnering inschrijving lichtfestijn 

Op vrijdag 18 november fonkelen 

honderden lichtjes in onze school 

ter gelegenheid van ons 

lichtfestijn. Inschrijven voor  deze 

activiteit kan via de QR-code of 

surf rechtstreeks naar onze 

website www.leonardusschool.be .  

Geniet samen met uw kinderen van 

een leuke wandeling en kom daarna 

op verhaal bij een lekkere 

pannenkoek of een kop heerlijke pompoensoep. 

Deze activiteit vervangt dit schooljaar ons grootouderfeest! 

Breng dus ook de grootouders op de hoogte zodat zij samen met 

hun kleinkinderen kunnen genieten van deze activiteit op onze 

school! 

Gezocht: nog enkele grote witte (oude) lakens om een creatie op te bouwen. Je mag deze binnen 

brengen op ons secretariaat. 

 

3. Toneelvoorstelling. 

Op donderdag, 10 november gaan de leerlingen van 4A en 4B 

naar de toneelvoorstelling ‘Kok zegt kak’ in het OC te St-

Lenaarts. De voorstelling kost € 5 en komt op de schoolrekening 

van november – december 2022. 

Meer info via deze QR-code:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.leonardusschool.be/


 

 

 

4. Tuindagen 

De laatste jaren is het leerlingenaantal in onze school aanzienlijk toegenomen. Dit is natuurlijk 

super fijn! Alleen brengt dit wel met zich mee dat de speelplaats van de lagere school uit zijn 

voegen barst. Daarom zijn we op zoek gegaan naar alternatieven. 

Helaas... de speelplaats groter maken kunnen we niet, maar we hebben wel een fantastisch grote 

tuin die we tot op heden, zeker tijdens de herfst- en wintermaanden, te weinig gebruiken. 

Het lijkt ons leuk deze dan ook in te zetten tijdens de speeltijden. Dit willen we doen in de vorm 

van "tuindagen", die na de herfstvakantie van start zullen gaan.  

Wat houdt dit concreet in?: 

Elke graad krijgt één tot twee "tuindagen" om in de tuin tijdens de speeltijden te spelen.  

 

- Maandag: 3de en 4de leerjaar 

- Dinsdag: 5de en 6de leerjaar 

- Woensdag: / 

- Donderdag: 1ste en 2de leerjaar 

- Vrijdag: 1ste en 2de leerjaar 

 

Nu de dagen wat kouder en natter worden, is het aangeraden die dag aangepaste kledij te voorzien. 

Denk hierbij aan waterdichte schoenen, een goede regenjas, kledij die vuil mag worden,... 

Uiteraard wordt er bij extreem regenweer niet in de tuin gespeeld! 

Met deze "tuindagen" hopen we de speeltijden voor iedereen wat aangenamer te maken.  

 

Wij kijken er alvast naar uit.  

 
 

5. SAVE THE DATE! 

MAANDAGAVOND, 21 NOVEMBER  is het BOEKENBEURS. 

De ouderraad organiseert een boekenbeurs als start van de voorleesweek. 

Op maandagnamiddag brengen de leerlingen van de lagere school een bezoekje aan de boekenbeurs 

en kunnen ze een lijstje maken met hun favoriete boek(en). 

Na school zijn alle leerlingen samen met hun ouders, grootouders, ... 

welkom op onze 1ste boekenbeurs! 

Ook in de klassen van de kleuters en lagere school wordt er heel de week 

intensief gewerkt en plezier gemaakt rond "lezen en taal".  Onder het 

motto ....... leest voor, worden de leerlingen elke dag in de klas verrast door 

iemand die voorleest. Hopelijk leest U thuis ook mee?!  

Op woensdag, 9 november of donderdag, 10 november brengen we voor alle 

leerlingen een persoonlijke uitnodiging met kleurplaat voor de wedstrijd. 

Want wie onze boekenbeurs 's avonds bezoekt en zijn/haar tekening in de bus steekt, maakt kans 

op een leesboek. We verloten 1 boek onder de kleuters en 1 boek onder de leerlingen van de lagere 

school.  

Veel leesplezier en tot op onze 1ste Boekenbeurs!  
 



6. Actie ‘Helm Op Fluo Top’. 

Dag ouders 

We willen allemaal dat onze kinderen goed 

zichtbaar en beschermd naar school gaan. 

Daarom nemen wij deel aan de actie ‘Helm Op 

Fluo Top’ van de VSV. Door veilig (met een 

fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende 

en fluorescerende kledij) naar school te 

komen, kunnen kinderen stickertjes sparen 

en prijzen winnen. De actie start na de 

herfstvakantie (7 november 2022) en loopt 

tot de krokusvakantie (17 februari 2023).  

Dat zijn de donkerste maanden van het jaar.  

 

 

 

 

 

Hoe werkt het? 

• Alle kinderen krijgen een spaarkaart. 

• Elke ochtend krijgt je kind op school een of twee stickers: 

- fietshelm op = 1 sticker 

- fluorescerende of reflecterende kledij aan = 1 sticker 

• Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen. 

vanaf 22 november kan je je kind inschrijven voor de wedstrijd op helmopfluotop.be/wedstrijd. 

Deelnemen kan tot en met 10 maart 2023. 

 

Prijzen  

• 21 stickers:  

Je maakt kans op:  

- 1 van de 30 setjes met 3 fluogadgets van WOWOW (een rugzakhoes, een reflecterend lampje 

en een snap wrap); 

- 1 van de 150 fluohesjes van Torfs; 

- 1 van de 30 cadeaucheques van 25 euro van JBC; 

- 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van A.S.Adventure; 

- 1 van de 15 waardebonnen van 30 euro van WOWOW; 

- 1 van de 25 waanzinnig leuke bodyglowers van Gofluo; 

- 1 van de 30 setjes van Name On It (gepersonaliseerde brooddoos + 25 gepersonaliseerde 

naamstickers) 

• 42 stickers:  

- 1+1 gratis toegang tot Aqua Mundo in Center Parcs of Aquafun in Sunparks. 

• 60 stickers: 

- 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael; 

- 1+1 gratis toegang tot Bobbejaanland. 

De voorwaarden lees je op de stickerkaart of op helmopfluotop.be  

 



Wanneer ze hun spaarkaart vol hebben, kunnen ze verder sparen op de klasposter. De leerkrachten 

vullen dan het wedstrijdformulier in op helmopfluotop.be/wedstrijd en zo maakt de klas kans op: 

 

• 1 van de 5 gratis klasuitstappen naar ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael, mét  

rondleiding; 

• 1 van de 5 sets fietshelmen van Thousand voor de volledige klas; 

• 1 van de 5 sets gepersonaliseerde kleuterhesjes van Name On It; 

• 1 van de 5 sets fluohesjes van Torfs samen met een bezoek van een ijskar; 

• 1 van de 5 bezoeken van Loeloe en Pompom aan een kleuterklas; 

• 1 van de 5 klassen die op museumbezoek mogen naar het Hof van Busleyden 

 

Vragen?  

Op helmopfluotop.be vind je al heel wat antwoorden!  

Nog een andere vraag? Mail naar helmopfluotop@vsv.be. 

 

7. Herinnering oproep vrijwilligers Ralfi-lezen 

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.  
 
 
 

 
 

Het schoolteam. 
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