
 

 

 

Nieuwsbrief november 2022 

 

Activiteiten november: 

Vrijdag 31 oktober tot en met 4 november:Herfstvakantie  

Maandag 7 november  Start Fluo-actie: iedereen fluo top.  

Dinsdag 8 november Bag 2 School ophaling: zakken nog steeds            

welkom! 

Vrijdag 11 november  Wapenstilstand: vrijaf voor de lln  

Maandag 14 november                (Her)start van de beurtrol voor het BINGO-spel     

met de   rustbewoners 

Donderdag 17 november             Workshop Welriekende Dreef BBa en BBb  

Maandag 21 november  Montessori opleiding: Juf Sofie, juf Jana en juf  

     Liese 

Start Voorleesweek 

Medisch onderzoek vaccinatie L5  

en oogstand L1 

     Schoolraad 20 uur  

Dinsdag 22 november                 Workshop reptielen MB 

Woensdag 23-24-25 november   Directie 3-daagse 

Donderdag 24 november             Workshop Welriekende Dreef BBc 

Vrijdag 25 november  Creatief musiceren Onderbouw  

Woensdag 30 november  Pedagogische studiedag: lln vrijaf, leerkrach- 

     ten opleiding Rode Kruis 

Donderdag 1 december  Ouderraad 2  

Vrijdag 2 december   Sint op school  
 

Zwemmen 4-5 jarigen en lagere school:  

Vrijdag 18 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. 

 

Donderdag 17 november tot en met zondag 27 november: 

voorleesweek. 

Kinderen en  leerkrachten lezen verhalen voor aan elkaar.  

Graag doen we een warme oproep aan alle grootouders om hun 

voorleestalent boven te halen.  

Zie je het zitten om bij je kleinkind(eren) of eventueel in een andere klas voor te 

lezen?  Geef de leerkracht van je kind dan snel een seintje! Er zijn ook gratis 

workshops voor onze leerlingen in de bib. 



  

2 
 

 

 

Woensdag 23 november tot en met vrijdag 25 november 

Juf Tine is tijdens deze periode op colloquium en niet aanwezig op school.  U 

kan voor dringende vragen terecht bij juf Sonja (zorgcoördinator) of Nancy op 

het secretariaat. (behalve op woens- en donderdagen) 

 

Dinsdag 22 november: Middenbouw  

Er is op school een workshop over reptielen voor de middenbouw.  

Deze workshop gaat door op school en kost 12 euro , dit bedrag wordt 

verrekend via de schoolrekening.  

 

Vrijdag 25 november: Onderbouw  

De kleuters worden deze dag ondergedompeld in een musische workshop.  De 

kostprijs van deze workshop bedraagt 6 euro en wordt verrekend via de 

schoolrekening.  

 

Projectweek buiten de schoolmuren:  

Aanbod en flyer: 

Flyer - aanbod voor 

klassen.pdf
 

Ik breng jullie graag in contact met ons bijzonder intra/extra muros aanbod voor 

scholen. Het gaat om actieve programma's in de natuur.  

Deze programma's zijn altijd opgezet vanuit de pedagogiek van het 

ervaringsleren. Er wordt begeleid vanuit een waarderende basishouding, 

Informele leerkansen waarin leerlingen en hun begeleiders op eigen ritme iets 

over zichzelf en over de onderlinge relaties kunnen opsteken. Er worden 

avontuurlijke activiteiten aangeboden waarin deelnemers als individu en als 

groep worden uitgedaagd. Deze ervaringen leiden tot diepere vormen van 

inzicht en begrip. Ze hebben o.a. een persoonlijkheidsvormend aspect, een 

groepsbindend aspect, een helend aspect en vooral ook: een plezieraspect.  

 

Wist je….. 

- Dat ons spaghettifeest een groot succes was?  De zon, lekker eten, 

gezelligheid, vele helpende handen en een aanzienlijke winst waren 

van de partij!!!  Het winstbedrag volgt!! 

- Dat onze leerlingen prachtige prestaties neerzetten tijdens de voorbije 

scholenveldloop in Duffel? Proficiat aan alle sportieve deelnemers en 

supporters!!! 

- Dat onze leerkrachten op een lekkere en bewakingsvrije manier in de 

watten zijn gelegd op de ‘Dag van de Leerkracht’ door lieve ouders 



  

3 
 

die hun bak- en kookkunsten bovenhaalden? Dankzij allerlei verse 

lekkernijen, drankjes, ontbijtgranen en bewakingsovernames had ons 

team een meer dan GESLAAGDE feestdag! Danku!!! 

- Dat de mama van Finn (MBa) binnenkort babbelavonden organiseert 

voor ouders van kinderen met extra zorg.  Dit om de grote wachtlijsten 

en het tekort van extra ondersteuning vanuit het 

ondersteuningsnetwerk te compenseren om zo op een gezellige en 

ontmoetende manier connectie te vinden bij elkaar. 

Meer informatie bij Hannah of op hannah.rouffa@gmail.com 

- Dat helaas minder dan 10 % van alle oceanen beschermd is?

 
Nooit eerder waren de sporen van menselijke activiteit zo zichtbaar in 
onze wateren. Overbevissing, mijnbouw en andere industrieën 
bedreigen de vitale functies van ecosystemen waar al het leven op 
aarde van afhangt. Daarbij komen nog uitdagingen als de opwarming 
van de aarde, de verzuring van ons zeewater en de plasticvervuiling, 
die maken dat het allang geen vijf voor twaalf meer is. 
Om de oceaan en het leven onder water te vrijwaren, hebben we 
nood aan een Globaal Oceaanpact. Dat pact wil beschermde 
gebieden creëren die ongeveer 30% van alle oceanen omvatten, en 
dat tegen 2030. Het doel: gezonde oceanen, vol leven, die weerbaar 
genoeg zijn om de uitdagingen van de toekomst aan te kunnen. Dat 
betekent destructieve industrieën zoals de visindustrie confronteren 
en de roofbouw op onze oceanen stoppen. Alternatieve modellen op 
kleinere schaal, die vanuit lokale gemeenschappen worden gerund, 
kunnen hier soelaas bieden. Al kun je natuurlijk zelf ook al in gang 
schieten door minder vis te eten die niet op duurzame manier wordt 
gevangen.  

Ook merken we nog steeds dat leerlingen brikjes en plastic flesjes 
durven meenemen.  

Als school willen we alle plastic volledig bannen! Zorg dus voor een 
hervulbare drinkfles en een (koeken-brood)doos! 

- Dat je korting krijgt op een Plopsa ticket door het sparen van lege 
batterijen: 

mailto:hannah.rouffa@gmail.com
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10 lege batterijen = korting op je Plopsa-ticket 

Stuur je kids maar vast op batterijenzoektocht doorheen het huis, met als 

beloning een heerlijk dagje Plopsa! In de herfstvakantie krijg je immers tot 7,50 

euro korting op je ticket voor alle Plopsa-parken als je 10 lege batterijen 

binnenbrengt. Meer info vind je hier: 

 

Met korting naar Plopsa  

  

- Dat er een gratis infosessie doorgaat over mediaopvoeding bij tieners 

op maandag 21/11 om 19.30u in de bib van Duffel? 

Doelgroep zijn ouders van jonge tieners (4de tot en met 6de leerjaar).   

 

Als school merken we dat heel wat leerlingen gebruik maken van een 
smartphone. Ben je als ouder benieuwd naar hoe tieners met die 
smartphone omgaan? Wil je graag tips over hoe je je kind kan 
ondersteunen? Of wil je meer weten over de risico’s van gamen, 
sociale media of internetgebruik? Schrijf je dan in voor de gratis 
infosessie #mediaopvoeding op maandag 21 november. Je vindt meer 

https://info.bebat.be/e3t/Ctc/LV+113/cp4PT04/VVs9gp6LMLSBW9lfPYH1s-T7sW9k7knf4RFzDcMLtlV33q3npV1-WJV7CgYN1W1ZbGrb1r9_sFN1b1LQ8-Z-c3W7T3PNT73ppRVW7Z83p893-7fNN1dRYrK31cM9W4K495x5X9B-8W7k3QQp6CL0c_N3B1Gl5gdp59N6sn_nrSZfFhW62d2Y743vvQ2W1y-9yX670mH1W8SNXV890YVg-W7Xs9gf45f-_9W8t9nVT6wVZq0N1Qhqt_7rywKW3_H5mC351nrkW2GcNzp2-wSW2W1z35FG4Dhp-rW1cBVN75L2Jm4W8x-hTp5k7tCZN4HpjKWGYjvnW3KS-XY6Vfd4c3pD01
https://info.bebat.be/e3t/Ctc/LV+113/cp4PT04/VVs9gp6LMLSBW9lfPYH1s-T7sW9k7knf4RFzDcMLtlV33q3npV1-WJV7CgMQgW3qC2ZL366BcPW1VbsDn8X-1qMW79v77h5J7Tq3N4bj6qH5z3cLW5T7mZL3qn1qZW8jrZ3j8XSM6vW7w-K2r2PRm9bN2g2zRwP31tnW5q31Pg44rZ1GW5ylyD94KgswYVQDy3N6jKJ3nW7qvBCW9h8mWKW7nR-X02GXJHYW27s3Pd929ZQ6W5TNjDX3FQzq6W8CT-2k5S-_cCVgRq4s62J442W3dlPy95JXMWqW6k6KYS7H7B7PN32C5T_tzD7TW26TT3R30k1zbW3SqMZX5J-yWB3h7j1
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info in onderstaande flyer. 
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Jarigen van de maand november 

Syzonenko Ivan  1 november  Juf Lisanne  

Botha Jack 3 november  Juf Sofie  

Dieryck Gabriel 3 november Juf Sofie  

Voorspoels Finn 4 november Juf Tess 

Henderieckx Lotte 5 november Juf Liese 

Moermans Kobe 6 november Juf Liese  

Verschueren Lara 6 november Juf Catherine  

Van den Wijngaert Swa 7 november Juf Anna Laura  

De Decker-De Groote 
Lilou  

8 november Juf Liese  

Geens Thor 11 november Juf Liese 

Selleslagh Bonnie 15 november Juf Lisanne  

Machelski Amelia 18 november Juf Liese 

Adeyeri Hannah 22 november Juf Catherine  

Dierckx Anne Laure 25 november Juf Deborah  

Moermans Tobias 25 november  Juf Carmen  

Michiels Sebastian  28 november Juf Liese 

Smets Yislynn 29 november Juf Carmen  

Bogatu Andrei 30 november Juf Lisanne  

Geerinckx Lowie  30 november  Juf Liese  

Fijne herfstvakantie! Het Montessoriteam   


