
                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

Dag iedereen,  
 

Deze maandbrief is voor de klassen van juf Saar- juf Christel/ juf Jonne- juf Greet/ juf 

Veer- juf Daphne/ juf Annie- juf Laura/ juf Annick- juf Liesje/ juf Anne-Mie-  juf Axelle 

en juf Loes. 

Graag zetten wij alle belangrijke data voor november even op een rijtje. 

 

 

BEWEGING IN DE KIJKER 

We zetten elke maand een beweging van bodymap in de 

kijker. Voor deze maand kiezen we voor draaien. 

 

 

VAN MA 28/10 

TOT ZO 3/11 

 

Herfstvakantie: geen school 

 

 

 

 

 

DI 

 

TUTTI- FRUTTI (oog voor lekkers) 

We krijgen wekelijks op dinsdag een stukje fruit. Dit verloopt in 

samenwerking met OKay.  

 

MA 11/11 

 

WAPENSTILSTAND 

MA 12/11 

 

SAMENZANG 

We houden een samenzangmomentje. We zetten een nieuw 

puntje in de aandacht: BELEEFDHEID (sorry- alstublieft- 

dankjewel) 

MA 18/11 

 

KLASFOTO’S+ IND. FOTO’s 

 

 

MA 18/11

 

OUDERCONTACT 

In oktober en november worden alle kinderen besproken op de 

klassenraad.  Tijdens het oudercontact wordt het rapport van 

uw kind besproken. Alle ouders worden hier verwacht! 

Hiervoor krijgen jullie een aparte uitnodiging. 

 

 

 

 

   Maandbrief  

      november 
        

http://www.sclera.be/index.php?page=search&picto=1662
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MA 18/11-  

VRIJ 22/11 

 

Grootouderweek: 

Deze week krijgen onze grootouders de kans eens te komen 

meedraaien. Het juiste uur krijgen jullie nog door via de juffen. 

MA 18/11: VM  juf Liesje/ juf Anne-Mie 

MA 18/11: NM  juf Laura/ juf Annick 

DI 19/11: VM  juf Loes 

DI 19/11: NM  juf Greet/ juf Veer en juf Daphne/ juf Annie 

WOE 20/11  juf Christel/ juf Jonne 

VRIJ 22/11: VM  juf Saar 

ZA 23/11

 

Mosselfeest! 

De leerlingen krijgen een uitnodiging mee.  De eerste mosselen 

worden om 12u opgediend in de sporthal.  Iedereen is van 

harte welkom! 

 

DO 28/11 

 

SINT: 

Vandaag brengt de sint een bezoekje aan onze school. 

Benieuwd of alle kinderen flink waren… 

ZO 1/12 

 

Start advent 

 

 

ZWEMMEN 

Zundert: 

Zwemmen van 05/09- 20/02:  

- Juf Saar 

- Juf Greet/ juf Veer 

- Juf Daphne/ juf Annie 

- Juf Liesje/ juf Anne-Mie 

Zwemmen van 05/09- 21/11: juf Christel/ juf Jonne 

Zwemmen van 28/11- 20/02: juf Laura/ juf Annick 

 

Kalmthout: 

Juf Loes: 8/11+ 22/11 

 

 
 

 
 

 

 

Het wordt stilaan kouder, daarom willen we vragen dat alle 

kinderen zich goed warm aankleden. Gelieve alle sjaals, 

mutsen, handschoenen, … goed te tekenen zodat er niets 

verloren kan gaan. 

 

Na de vakantie starten we weer met de ‘fluo-actie’. 

We vinden het belangrijk dat onze kinderen fluo dragen 

wanneer ze moeten wachten aan de bushalte, te voet over 

straat lopen,… zo zijn ze voor iedereen duidelijk zichtbaar. We 

vragen dat alle kinderen naar school komen met een fluo-jasje 

of een fluo-hoes voor over de boekentas! Ook de kinderen die 

met de auto komen, zo zijn ze duidelijk zichtbaar op de parking. 

 

 

Groetjes! 

De juffen en meester! 

 

Gelieve de strookjes op het volgende blad in te vullen en zo spoedig mogelijk 

mee terug te geven! 

http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=alfa&picto=2369
http://www.sclera.be/index.php?page=pictos&sort=alfa&picto=654


Beste ouders, opvoeders,… 

 

We willen jullie vragen naar het aantal nieuwjaarsbrieven. 

Gelieve het strookje terug te bezorgen voor 8/11! 

De prijs: €0,60/ brief zal op de schoolrekening komen. 

Wij, ouders van ………………………………………………………. 

wensen …… nieuwjaarsbrieven. 

Gelieve hieronder te noteren voor wie deze brieven zijn: 

1. …………………………………………………………….. 

2. …………………………………………………………….. 

3. …………………………………………………………….. 

4. …………………………………………………………….. 

5. …………………………………………………………….. 

Handtekening:  

 

 

 
Beste grootouders, 

 

Op …………………………………………………………….. organiseren wij voor onze klas 

een grootoudermoment. 

Jullie zijn welkom van…………… tot …………. om te komen meedoen in onze klas. 

 

Wij, grootouders van …………………………………………….. 

zullen aanwezig zijn op het grootoudermoment met ………. personen. 

Onze kleinzoon/ kleindochter* gaat wel/ niet* met de grootouders naar huis. 

                                                                                                  *Aanduiden wat van toepassing is. 

Handtekening:  

 


