
 

Nieuwsbrief november 2021  
         

Activiteiten november: 

Maandag 1 november tot en met vrijdag 5 november: herfstvakantie  

Donderdag 11 november:   Wapenstilstand vrijaf  

Vrijdag 12 november  Brugdag Wapenstilstand 

Vrijdag 19 november:  Spaghettifeest  (met covid safe ticket) 

Vrijdag 19 november tot en met  28 november: Voorleesweek 

 

Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  

Vrijdag 19 november 

Gelieve er deze zwemdagen attent op te zijn dat de kus- en 

rijstrook van 8u15 tot 8u35 vrij gehouden moet worden voor de zwembus. 

 

Uitstap De Averegten middenbouw  

Op woensdag 10 november gaan de leerlingen van de middenbouw op 

herfstuitstap naar de Averegten, provinciaal groendomein van Antwerpen. 

Tijdens de schooluitstap leren ze meer over de herfst en het bos.  De kostprijs 

van deze uitstap bedraagt 7,5 euro en wordt verrekend via de schoolrekening. 

Gelieve uw zoon/dochter die dag aangepaste kledij aan te doen.  

 

Wist je…. 

- Dat jullie allemaal weer massaal volle zakken kleding e.d. verzamelden 

voor de ophaling Bag2School?  Binnenkort zullen we de winst vernemen! 
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Die zal ingezet worden voor extra leermateriaal voor onze 

hoogbegaafdheidswerking.  

Dankjulliewel!  

Dinsdag 26 april staat een nieuwe ophaling op de planning! Vanaf nu 

verzamelen we dus weer nieuwe zakken op school voor een nieuw doel. 

- Dat onze kleuters afgelopen woensdag een geweldige herfstdag 

genoten! Onze midden- en bovenbouwers maakten er een 

fantastisch leuke Halloween-dag  van! 

- Dat onze bovenbouw een onvergetelijke editie van de natuurklassen

 in Sint-Joris-Weert mochten beleven? 

- Dat onze kleuters van de 3de kleuterklas vanaf dit schooljaar de 

gloednieuwe ‘Koalatest’ 

afleggen? Die 

test werd speciaal ontwikkeld om een taalscreening te kunnen afnemen 

bij kinderen in de laatste kleuterklas. Zo kan taalachterstand tijdig ontdekt 
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én verholpen worden. De Koalatest vertrekt vanuit herkenbare situaties 

en geeft kleuters de kans om spelenderwijs hun taalniveau te 

demonstreren. Met KOALA meten we de taalvaardigheid van alle 5-jarige 

kleuters. We nemen de taalscreening af in de loop van november. We 

nemen de screening af op school, in een vertrouwde omgeving en door 

een vertrouwde persoon. De screening wordt afgenomen door de 

zorgcoördinator. De screening is geen toets of test om naar het eerste 

leerjaar te gaan. Deze taalscreening helpt ons om een goed beeld te 

krijgen van de taalvaardigheid van alle kleuters, zodat we hen beter 

kunnen ondersteunen en het  taalonderwijs op onze school nog sterker 

kunnen maken. Je moet als ouder niets doen en je kleuter hoeft zich niet 

voor te bereiden. De screening bestaat uit een reeks luisteropdrachten. 

De afbeeldingen en materialen die we gebruiken zijn herkenbaar en 

kleutervriendelijk. Als je  kleuter minder goed zou scoren, contacteren we 

je voor een gesprek. Samen gaan we na hoe  het komt dat je kleuter  

moeilijkheden had met de taalscreening. We denken ook samen na over 

wat we op school, in de klas en thuis kunnen doen om de 

taalontwikkeling verder te stimuleren. Vinden we niet meteen een 

verklaring, dan  kunnen we bijkomende observaties doen en/of kunnen 

we met de zorgleerkracht bekijken hoe we jouw kind verder kunnen 

ondersteunen. 

- Dat we dankzij onze Vrienden van Montessori eindelijk kunnen genieten 

van de taludglijbaan in de tuin? Dank u wel! 

 
- Dat we ondanks de stijgende coronacijfers nog zeer goed bewaard 

bleven van positieve besmettingen? We blijven inzetten op veiligheid en 
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hygiëne. Vanaf 8/11 zullen onze leerlingen 5e en 6e leerjaar en 

leerkrachten wel terug mondmaskers dragen. 

- Dat de directie van woensdag 24 november 2021 t.e.m. vrijdag 26 

november 2021 op 3-daagse nascholing directies basisonderwijs is. 

Gelieve er rekening mee te houden dat uitzonderlijk op woensdag 24 en 

vrijdag 26 november (namiddag) de school zowel telefonisch als via de 

deurbel moeilijk bereikbaar zal zijn, daar er geen permanentie aanwezig 

zal zijn. 

 

 
Jarigen van de maand november  

 

Leerling  
 

Datum  Klas  

Bobouh Lina 03/11/2021 Juf Sofie 

Voorspoels Finn 04/11/2021 Juf Catherine 

Henderieckx Lotte  05/11/2021 Juf Liese 

Verschueren Lara 06/11/2021 Juf Catherine 

Steenbeke Juul  07/11/2021 Juf Anneleen 

De Decker-De Groote Lilou 08/11/2021 Juf Anna Laura 

Geens Thor  11/11/2021 Juf Liese 

Kegels Wietse 15/11/2021 Juf Carmen  

Selleslagh Bonnie 15/11/2021 Juf Aline  

Machelski Amelia 18/11/2021 Juf Liese 

Adeyeri Hannah 22/11/2021 Juf Catherine 

Dierckx Anne Laure 25/11/2021 Juf Tess 

Smets Yislynn 29/11/2021 Juf Carmen  

Geerinckx Lowie 30/11/2021 Juf Liese 

 

Het montessori-team 
 


