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Dag lezer,
Ook in deze schoolinfo vind je weer heel wat gevarieerde info. We danken je nu alvast om die door te nemen!

FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO FLUO
Zoals de titel illustreert: we kunnen het niet genoeg zeggen: we staan weer voor heel wat FLUO ! Hopelijk , net als de
voorgaande jaren, erg zichtbaar in het straatbeeld!
Vanaf maandag 7 november starten we zowel in de kleuterschool als in de lagere school met de jaarlijkse fluoactie.
We vragen alle kinderen én hun begeleiders om (minstens tot de krokusvakantie) goed zichtbaar naar school te komen.
Stickerkaart en stickertjes
Elke leerling en elke kleuter krijgt een stickerkaart. Kleuters van K1 krijgen, enkel op verzoek van de ouders, hun stickerkaart
en stickers mee om van thuis uit mee te doen. De kleuters krijgen hun stickerkaart na de herfstvakantie.
De stickerkaarten van de andere kinderen kunnen in de school blijven. Vanaf maandag 7 november worden elke ochtend
stickers uitgedeeld in de klas.
1 sticker voor een gedragen fluovest of een boekentashoes.
1 sticker voor een gedragen helm.
De school
Voorziet tussentijdse beloningen.
Zorg dus dat je van begin af aan en altijd meedoet!

VSV
voorziet: De beloningen op de stickerkaart (meer info op de
website https://basis.verkeeropschool.be/projecten/helm-opfluo-top/partners-en-beloningen)

•
•
•

21 stickers: leerlingen kunnen deelnemen aan een individuele
wedstrijd en zo mooie prijzen winnen van Name On It, JBC,
A.S.Adventure, Torfs, Gofluo of WOWOW.
42 stickers: leerlingen hebben met hun kaart gratis toegang tot
een subtropisch zwembad van Center Parcs/Sunparks, mits in
gezelschap van een betalende persoon (1+1-ticket).
60 stickers: gratis toegang (1+1) tot ZOO Antwerpen of ZOO
Planckendael! En gratis toegang (1+1) tot Bobbejaanland!

Is de stickerkaart vol, dan sparen de kinderen verder
op de klasposter.
Het gemeentebestuur
voorziet op het eind van het schooljaar een fluo-festival voor
alle deelnemende klassen van de lagere school.
De actie loopt van maandag 7 november tot aan de
krokusvakantie.

https://basis.verkeeropschool.be/projecten/helm-opfluo-top/

Geen fluovestje in huis?
Er zijn gratis fluovestjes te verkrijgen op het
secretariaat, zolang de voorraad strekt.
Voor kinderen van de lagere school,
voor kleuters én ook voor begeleiders!

En ook als we naar huis rijden zijn we FLUO FLUO FLUO FLUO !!

BOEKENBEURS. Iedereen welkom, ook van buiten de school!
Na enkele uitgestelde edities organiseren we weer een boekenbeurs op school.
Op maandag 14 november. Voorafgaand aan de voorleesweek, én misschien voor u wel
als voorbereiding op de eindejaarsfeesten. Cadeautjestijd, weet u wel…
Een goed boek kunnen we alleen maar aanraden. Een mooi én duurzaam
geschenk!
Op de kinderboekenbeurs kan je kinder– en jeugdboeken vinden van 0 tot 16 jaar,
informatieve boeken, poëzieboeken, doeboeken, cd-roms,...
Er worden enkel nieuwe materialen aangeboden. Ook de school pikt een graantje mee
en ziet zo de kans om de eigen boekencollectie verder uit te breiden met hedendaagse
werken.
De kinderen bezoeken de beurs in de loop van de dag maar kunnen niets kopen. Kopen
kan je enkel vanaf 14u45 tot 19u30. In die tijdsspanne is dan ook iedereen welkom!

Raadpleging tijdens de lestijden
Raadplegingen bij artsen, tandartsen, therapeuten,… kunnen enkel in zeer dringende gevallen
plaatsvinden tijdens de lestijden. Tijdig een afspraak maken voorkomt dat je geen keuze meer hebt.
En mocht het toch een noodgeval zijn, dan nog dient de afwezigheid zo miniem mogelijk te zijn en graag
aangekondigd en overlegd. Het voorkomt dat kinderen te veel zouden missen...

Infoavond “leren leren”.
Deze infoavond voor ouders van L4,5 en 6 én de kinderen van 5 en 6 omtrent “leren
leren” gaat door op woensdag 9 november.
Deze avond wordt zeer geanimeerd ingevuld door het “Begeleidingscentrum Efficiënt
Studeren” en geeft een antwoord op de vraag: "Hoe begeleid ik mijn kind bij het maken
van schoolwerk en het studeren van lessen?".
Een aanrader! Inschrijven via ouderplatform.

Maandkalender
Vanaf deze maand geven we de WIGO-kalender ook op papier mee in de boekentas van de gezinsoudsten.
We merken dat ouders toch bepaalde zaken over het hoofd zien en dat kinderen ook niet altijd op de
hoogte zijn van activiteiten omdat de kalender thuis bijvoorbeeld niet afgedrukt aan de ijskast hangt… We
gaan er dan ook van uit dat je als ouder de kalender met je kinderen bespreekt.
Hopelijk voorkomen we zo dat kinderen geen fiets bij hebben, geen lunchpakket, geen gepaste kledij,…

Heel wat te doen!
Het zijn drukke dagen op het ouderplatform: inschrijven voor oudercontacten, wafels bestellen, nieuwjaarsbrieven
bestellen, inschrijven voor de infoavond “leren leren”, oudercontacten,…
Stel niet uit wat je meteen kan doen! Zo voorkom je teleurstellingen!

Leerlingenraad
De leerlingenraad kwam voor het eerst samen in oktober. Er werden
mooie onderwerpen aangebracht door de vertegenwoordigers.
Jammer dat Noë er niet bij kon zijn wegens ziekte. Volgende keer
hopelijk wel!
4a Louïc Van Huyck en Emme Elst
4b Mats Vanagtmael en Lauren Kerstens
5a Louis Schuybroek en Noë Vochten
5b Floris van Rijswijck en Jill Van Gestel
6a Roseline Ackaert en Luuk Havermans
6b Senne Kelders en Remco Schoonen

Fietstocht oudercomité
Jammer van het weer, dat wel. Maar er werd snel voor een
alternatief gekozen en de zoektocht werd in de schoolgebouwen georganiseerd. En… het bleek een aangename en
boeiende ontdekkingstocht doorheen de schoolgebouwen. Ook de moeite om alles eens rustig te kunnen bekijken!

