
 

 

 

 

Beste ouders 

Na een geslaagde bosklassen (nagenieten op https://berkenbeekopbosklassen.blogspot.com/) en 

een deugddoende vakantie vliegen we er weer in.  

Dit is het programma voor de maand november. 

MA 04/11/’19 

 
 

Start van de actie: helm op fluo top! 
We verwachten dat alle leerlingen elke dag met een fluohesje naar school 
komen.  Zo zijn we in deze donkere dagen goed zichtbaar als we op de bus staan 
te wachten of als we in de auto stappen.  (zie ook brief) 

WOE 06/11/’19 

 

Ouderraad om 20u 
 
 

DO 07/11/’19 

 
 

Medisch School Toezicht: Leerlingen geboren in 2010 worden onderzocht door 
het CLB. 
 

MA 11/11/’19 

 

VERLOF: wapenstilstand 

DO 14/11/’19 

 

Herfstwandeling in de namiddag met ouders, voor de leerlingen van juf Kim/juf 
Elke. (zie extra briefje) 
 

MA 18/11/’19 

 
 

 
 
 
 

 
De fotograaf komt langs voor individuele en klasfoto’s. 
 
 
 
OUDERCONTACT: Alle ouders worden verwacht  
De leerkracht geeft het juiste uur nog door. 
 
Neem zeker een kijkje bij de verloren voorwerpen in de hal. 
 
 
 

MAANDBRIEF NOVEMBER 2019 

https://berkenbeekopbosklassen.blogspot.com/


 

 

 
 

 

Start van de voorleesweek.  (16 – 24/11/’19.  Tips op voorleesweek.be)  
Op school zullen we hier zeker tijd voor maken.  Jullie als (groot-)ouders hebben 
hierbij ook een belangrijke taak.  Door veel voor te lezen vergroot je de 
woordenschat en de fantasie van je kind enorm, niet alleen bij jonge kinderen, 
ook bij kinderen die zelf al kunnen lezen.   
Houden jullie ook een gezellig voorleesmomentje thuis? 
 

ZA 23/11/’19 

 

Mosselfeest: 
Iedereen is welkom om mosselen of gebraden kip te komen eten in onze 
sporthal.  Zowel ’s middags als ’s avonds worden jullie ontvangen en bediend 
door onze juffen en meesters.  Reserveren is niet nodig. 
De leerlingen krijgen een uitnodiging mee.   

DI 26/11/’19 

 

De klas van meester Koen/juf Monique leert meer over Anne Frank in de bib van 
Wuustwezel. 
 

DO 28/11/’19 

 

Sinterklaas heeft beloofd om vandaag langs te komen met zijn Zwarte Pieten. 
 

 

 

 

BESTELLING   NIEUWJAARSBRIEVEN: 

 

Mijn kind ____________________________  heeft ________ (aantal) nieuwjaarsbrieven nodig.   

Per brief komt er € 0,60 op de schoolrekening. 

Dit zijn de aansprekingen (bvb liefste mama en papa): 

 

1) _______________________________________________ 

2) _______________________________________________ 

3) _______________________________________________  

 (Meer dan 3 brieven? Die worden thuis geschreven.) 


