
 

                    

                      

 
                         

Extra nieuws: 
 

- Een heel fijn nieuwtje voor iedereen: Juf Tamara en meester Werner zijn op 2 oktober de trotse ouders 

geworden van STAF. Dikke proficiat!  
 

- Zoals jullie kunnen zien gaan we vanaf nu voor een andere, hopelijk nog duidelijkere, lay-out van onze 

maandbrief! Veel leesplezier!                                        
                                        
De kalender voor de maand november: 

 

1 november Allerheiligen 

2 november  

3 november  

4 november Start fluo-actie! Vanaf november tot aan de Paasvakantie vinden we het belangrijk dat de 

kinderen een fluovestje aandoen. Dit verhoogt hun zichtbaarheid voor de bussen en de 

auto’s tijdens deze donkere dagen.  

5 november Herfstvoormiddag voor de groep van juf Dorien, juf Lief, juf Ann en juf Ellen A/ Karolien. 

6 november  

7 november Zwemmen: groep juf Hanne G, groep juf Ellen B, groep juf Tamara/ Claudia, groep juf Julie, 

groep juf Margo 

8 november Zwemmen: groep juf Ellen A/ Karolien en groep juf Lief 

9 november  

10 november  

11 november Wapenstilstand (vrijaf) 

12 november  

13 november  

14 november Zwemmen: groep juf Hanne G, groep juf Ellen B, groep juf Tamara/ Claudia, groep juf Julie, 

groep juf Margo 

15 november  

16 november  

17 november  

18 november - Klasfoto’s en individuele foto’s.  

- Oudercontact. (zie aparte uitnodiging).  

19 november  

20 november  

21 november Zwemmen: groep juf Hanne G, groep juf Ellen B, groep juf Tamara/ Claudia, groep juf Julie, 

groep juf Margo 

22 november Zwemmen: groep juf Hanne S., groep juf Jessie en groep juf Carmen 

23 november  Mosselfeest en posterbeurs. Op het menu: mosselen of kip. Iedereen welkom tussen 12 en 21 

uur. Zeker de moeite waard . 

24 november  

25 november  

26 november  

27 november  

28 november - Sint op bezoek in onze school.  

- Zwemmen: groep juf Hanne G, groep juf Ellen B, groep juf Tamara/ Claudia, groep juf Julie, 

groep juf Margo 

29 november  

30 november  
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