
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                              oktober 2019

4 oktober

Saved by
the bell

8 oktober

Oudercontact 
voor het lager

11 oktober

schoolfotograaf 

18 oktober

Halloweentocht

28 oktober 
tot 3 november

herfstvakantie

Saved by the bell Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 4/10: saved by the bell

integratie K3-L1

• 5/10: dag van de leerkracht

• 8/10: zwemmen

• 11/10: schoolfotograaf

• 16/10: openklasdag voor ouders

• 18/10: Halloweentocht 

• 23/10: geheime voorlezer

KLEUTERS:

• 1/10: K1B + K2B naar de markt

• 4/10: K1A + K1B gaat voorlezen bij

Schanulleke

• 9/10: naar het bos

• 15/10: nieuwe instappers peuters

9-10u: openklasdag

19u: infoavond

• 18/10: K3A gaat voorlezen bij

Bambino

• 21/10: K3A + K3B naar de film

• 23/10: K1B + K2B gaat voorlezen bij

Tati

LAGER:

• 1/10: L1 naar Kronkeldidoe

Antipest activiteiten

• 7/10: L4 naar het herfstpad

• 8/10: oudercontact

• 10/10: L5 + L6 naar de Plomblom

L1 + L4: peertutoring

L3 naar het herfstpad

• 17/10: L3 + L6: peertutoring

• 24/10: L1 naar het medisch

onderzoek (deel 1)

• 25/10: L5 + L6 naar de Helix

L4 gaat voorlezen bij Onze

Vriendekes.

Elke dag horen of lezen we berichten over scholen, 
over leerkrachten, over onderwijs in het algemeen.

Met de duurzame ontwikkelingsdoelen willen we 
allemaal inzetten op goed onderwijs voor iedereen. 

De focus ligt op kwaliteit, want alleen met 
kwalitatief onderwijs zullen we overal stappen 
vooruit zetten. 

Daarom is er Saved by the bell, de symbolische 
belactie. Ook wij doen mee en bellen om aandacht 
te vragen voor goed onderwijs.

De herfst is in het land

Schoolfotograaf

Op vrijdag 11 oktober komt 
onze schoolfotograaf langs. 
Trek je favoriete outfit aan en 
breng je mooiste glimlach mee.

In de maand oktober gaan heel veel klassen terug naar het 
bos, herfstpad of andere leuke uitstap rond bladeren, 
bomen, vruchten, het bos, … .
Trekt jouw kapoen er mee op uit? Zet alvast je laarzen klaar. 



Hou ons in het oog:
Onze website is under construction.

Volg ons op de voet:

Kom jij ook mee griezelen?

Scholenveldloop
In september hadden de kinderen van het lager onderwijs scholenveldloop in Ninove. 

Ondanks het slechte weer een groot applaus voor alle wonderwijzertjes, want 
iedereen zette door. 

Daarnaast een extra dikke pluim 
voor de behaalde medailles!

Het oudercomité

Het oudercomité verkoopt:

• Jonagold appelen
• Elstar appelen
• Conference peren
• Doyenné peren

Elke zakje bestaat uit 2kg en kost € 4.

Met de opbrengst hiervan steunen ze 
de school met de aankoop van Zweedse 
banken voor in de turnzaal.

Wens jij ook een of meerdere zakje(s) 
te bestellen. Dit kan tot 7 oktober.

Bezorg uw bestelling aan de leerkracht 
van uw kind samen met het gepast geld 
in een gesloten envelop met vermelding 
van klas en naam van uw kind.


