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Webinar rond kinderangsten 

De lezing rond kinderangsten (Over monsters, dieven en andere enge dingen – door Ann Coetsiers) 

kon fysiek niet doorgaan door de slechte coronacijfers. Deze wordt verzet naar een online vor-

mingsmoment op woensdag 1/12 om 20u! Inschrijven kan via inschrijven@olo.be.  Als u al inge-

schreven was, hoeft u dat niet opnieuw te doen. U ontvangt dan automatisch een mail met de link 

voor de Zoom Meeting.  

Fluo 

De meeste fietsers dragen plichtsbewust fluo als ze naar school  

komen en huiswaarts keren.  Dit is een herinnering voor de  

enkelingen die het vergeten. 

Sinterklaas op school 

Vrijdag 3/12 gaat het 1e en 2e leerjaar op bezoek in het echte Sinthuis van Wuustwezel.  De kin-

deren mogen met eigen ogen bewonderen waar Sinterklaas en de Pieten logeren.  Op school orga-

niseren we een coronaproof Sinterklaasfeest. 

Die dag mogen alle leerlingen hun schoen zetten in de klas.  Vergeet dus je schoentje niet.  Er mag 

gerust een tekening, een wortel of een raapje in.  Spannend afwachten tot maandag. 

Op maandag 6/12 mag er extra gespeeld worden op dit kinderfeest.  In het 1e, 2e en 3e leerjaar 

voorzien de leerkrachten een speelmoment.  Kinderen mogen iets meebrengen dat uitnodigt om 

samen te spelen.  Dat kan iets zijn dat de Sint bracht of dat ze al hadden. 

Opgelet: speelgoed dat veel lawaai maakt of dat kleine onderdeeltjes bevat is voor thuis.  De school 

is ook niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of verlies. 

Speelplaatsspecial 

Voor onze maandelijkse speelplaatsspecial mag je op dinsdag 7/12 iets meebrengen om tijdens de 

speeltijd te spelen. Niet zomaar iets. Vandaag draait alles om SAMEN - SAMEN - SAMEN! 

Kies dus een spel dat je buiten kan spelen met minstens 2 personen, maar liefst nog met meer. 

Bedenk goed vooraf of het haalbaar is op onze speelplaats vol spelende kinderen.  

Je kan iets zelf maken zoals bv. papieren helikoptertjes, een flessenbowling, ...   

Je kan ook nieuwe spelletjes uitvinden met iets dat je thuis hebt. 

Je kan iets meebrengen dat je van de Sint hebt gekregen of thuis hebt liggen. 

Alles mag, als het maar SAMEN is  . 

Wat is de leuze van die dag? 

                                               Speel Allemaal Met Elkaar Natuurlijk  



Lang leve lezen is ons jaarthema 

 Elke klas probeert elke schooldag minstens een kwartier te spende-

ren aan (voor)lezen.  Dat lukt aardig!  Misschien een leuke tip voor 

thuis. 

 We frissen de klasbibliotheken op. 

 In de VOORLEESWEEK kreeg voorlezen nog extra aandacht.   

 Tijdens een speelplaatsspecial lazen leerlingen van 5 en 6 voor. 

 Leerkrachten gingen bij elkaar in de klas voorlezen.  Tof! 

 Enkele klassen nodigden mevrouw directeur uit om te komen voorlezen. 

Muziek en kunst 

Naar jaarlijkse gewoonte konden onze leerlingen genieten van muziek-

theater ’Haar en Snaar’.  In Kadans bracht Hugo, de violist, een interac-

tieve voorstelling boordevol muziek en kunst.  Heel wat klassiekers pas-

seerden de revue.  The sound of music, Toots Thielemans, Bruegel, Pe-

ter en de wolf, … wie kent ze niet.  Op een uurtje tijd leerden we heel 

wat houten blaasinstrumenten kennen. 

Halloweentocht 

Herinner je je zondag 31 oktober nog?  Het was een grijze dag met in de 

vooravond wind en regen.  Mensen van De Vriendenkring hadden ervoor ge-

zorgd dat er een ware Halloweensfeer hing op school.  Het parcours was af-

gepijld.  Chiroleden hadden hun geheime plekjes ingenomen.  Iedereen 

wachtte spannend of het weer roet in het eten zou gooien.  Niets bleek minder waar.  Maar liefst 

620 deelnemers kwamen griezelen.  Wat een succes!  Bedankt aan allen.  De best verklede winnaar 

wordt weldra bekend gemaakt. 

Schoolfoto’s 

In september werden klasfoto’s en individuele foto’s genomen.  Voor de individuele foto’s kregen 

de kinderen een code waarmee je online kan bestellen.  Deze tool zal nog een tijdje blijven open-

staan.  Ga gerust opnieuw kijken.  Misschien een leuk idee: fotocadeaus. 

Eindejaar op school 

De laatste dagen van het 1e trimester zetten we helemaal in het teken van warmte en gezelligheid.  

 In plaats van Film@Kadans doen we Film@klas. 

 In elke klas wordt een feestje georganiseerd.  Wanneer dat juist is, verneem je van de klas-

leerkracht(en).   Bij een feest horen cadeautjes.  In de week van 20/12 mogen de kinderen 

allemaal een pakje meebrengen voor een ander kind in de klas.  Probeert u als ouder, samen 

met uw kind, iets leuks te vinden voor €2?  Het doet deugd om iemand anders blij te maken. 


