
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op donderdag 27 oktober worden alle grootouders uitgenodigd in de parochiezaal van Stelen om hun kleinkind 

(eren) te komen bewonderen tijdens een heus “sprookjesoptreden”. Juf Chantal, onze directie, is verdwenen. Zij 

werd ontvoerd door …. EEN TROL! Ooh help! De prinsessen Katleen en Nathalie zullen er samen met de kleuters 

alles aan doen om juf Chantal in het grote sprookjesbos weer terug te vinden en te redden uit de handen van die 

gemene trol. Maar waar moeten ze beginnen zoeken? Zouden ze juf Chantal nog terugvinden? Is juf Chantal in 

gevaar? Allemaal vragen waarop jullie binnenkort een antwoord zullen krijgen. Om half 2 gaan de deuren open en 

om 14 uur start de voorstelling. Maar wees voorzichtig. De trol kan iedere minuut toeslaan. Wij wensen jullie een 

veilige voorstelling toe en hopelijk lukt het onze prinsessen en de kleuters om alles weer tot een goed einde te 

brengen. Laten we hopen! 

Op maandag 31 oktober start dan een welverdiende herfstvakantie. Wij wensen al onze kinderen heel veel plezier 

toe en hopen op een lekker herfstweertje. Op maandag 7 november verwelkomen we jullie allen graag weer terug. 

Tot dan! 

Week van het bos: Van 9 tot en met 16 oktober vieren wij de week van het bos. Onze kleuters en de bijtjesklas 

trekken op woensdag 5 oktober dan ook de natuur in en gaan per auto naar het Boswachtershuisje in Westerlo. 

Daar zullen we op zoek gaan naar sporen in het bos, leren we over de herfstvruchten, bekijken we de 

herfstblaadjes, genieten van een toffe wandeling in de buitenlucht en spelen we in de speeltuin. We duimen voor 

mooi weer die dag. Ook de kinderen van de leeuwen- en de berenklas trekken naar het bos van Westerlo op 

dinsdag 11 oktober voor een gezonde wandeling in de buitenlucht. Zij zullen die dag met het openbaar vervoer 

gaan. We wensen hen heel veel plezier toe! 

Op maandag 10 oktober nemen de leerlingen van de berenklas deel aan het project energy challenges. Met dit 

project leren we de kinderen energie te besparen op onze school. Het is een gratis traject waarmee een coach, de 

razende reporter, samen met L5 en L 6 aan de slag gaat rond het thema energie. Zij meten het energieverbruik van 

de school, stellen energiebesparende maatregelen op en nemen de andere leerlingen van de school mee in hun 

verhaal. De kinderen leren werken met interactieve tools waaronder een heus virtual reality spel. Een heuse 

aanrader dus! 

Op maandag 17 oktober krijgen onze kinderen van de lagere school voor het eerst een feedbackrapport. Dit 

rapport wordt ook nog eens eind mei meegegeven. De leerkracht noteert hierin een woordje van uitleg over hoe 

jullie zoon of dochter in de klas functioneert. Wat lukt al goed, wat gaat nog moeilijk, hoe is de werkhouding, enz. 

… De ouders krijgen dan de kans om op dit document vragen, bedenkingen en opmerkingen te noteren. Het 

rapport wordt ten laatste op 21 oktober weer mee naar school gegeven. De leerkrachten zullen dan al jullie vragen 

beantwoorden via mail tegen vrijdag 28 oktober.  

 

 

 

Let op: In de loop van de maand kan nog steeds nieuwe info verschijnen of aangevuld worden. Dit zal steeds duidelijk op Gimme vermeld worden. Het blijft dus belangrijk 

om ook dat platform te volgen. 


