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Vraag van de week 
Wanneer starten de inschrijvingen voor 
volgend schooljaar? 

- Van 5 tot en met 16 maart 2018 is er een 
inschrijvingsperiode voorbehouden voor 
broertjes en zusjes. 

- Vanaf 19 maart: start inschrijvingen van 
niet- broertjes en zusjes. Tot en met 30 
maart moeten we hierbij rekening houden 
met de sociale mix van indicatoren/niet-
indicatoren.  

- Na de paasvakantie: kinderen die geen 
plaats meer hadden omwille van de 
indicatoren, schuiven in de lege plaatsen. 

Alle kinderen geboren in 2016 worden best al 
ingeschreven vanaf de eerst mogelijke dag. De 
plaatsen zijn immers vlug volzet. 
Heb je een kind op de wachtlijst en ben je nog 
kandidaat voor volgend schooljaar? Dan moet je 
ook dit komen vernieuwen, op zelfde data. 
 
 

Herinnering 
Op woensdag 6 december hebben wij een vrije dag! 
Geen school dus die dag. 

 
 
 

 

Helpende  

Handen nodig! 

Vul je naam in op de werklijsten 

aan het prikbord in de hal. 

De ouders van de werkgroep 
vullen de gaatjes op, maar er is 
nog veel medewerking nodig.  

 

Infomorgen 
Zondag 26 november om 10u 
Iedereen welkom! Heb je familie of 
vrienden met kindjes geboren in 
2016? Nodig ze dan zeker uit! 
 
 

 

Iedereen op tijd 

Woensdag en donderdag 

was iedereen op tijd op school. 

Proficiat allemaal en bedankt 

voor de blijvende inspanning! 

 
 

                                FRIGODOCS  
De komende week in vliegervlucht 

Maandag 20 t.e.m. vrijdag 24 november 2017 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

                                  
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

WEEKMENU  

maandag 
preisoep 
ardeens gebraad 
savooi in de room 
aardappelen 
flan caramel 

dinsdag 
groentesoep 
gehaktballetjes in 
tomatensaus 
wortelschijfjes 
puree 
chocomousse 
 

donderdag 
aspergesoep 
runderstoverij 
gemengde sla 
komkommer 
puree 
fruit 

vrijdag 
tomatensoep 
macaroni 
ham & kaassaus 
gemalen kaas 
yoghurt natuur 



Onze kinderen van het  4de, 5de en 6de leerjaar 
nemen hieraan deel, samen met enkele andere 
Oostendse scholen.  
Crossing Music betrekt kinderen uit andere culturen om hun 
kinderliedjes naar buiten te brengen. Van deze volksliedjes 
worden door Vlaamse componisten bewerkingen gemaakt.  
De koorrepetities (op school) en concerten zorgen voor contact 
tussen kinderen van verschillende culturen die anders niet met 
elkaar in aanraking komen.  
Apotheose is het concert in De Grote Post. 
Meer info op www.crossingmusic.be, maar hou alvast rekening 
met volgende data:  

- Woensdag 21 februari generale repetitie 
- Vrijdag 23 februari  try-out 
- Zaterdag 24 februari concert  

 De repetities zijn gestart! 
Ouders: bestel alvast jullie tickets:  

https://www.degrotepost.be/agenda/?maand=2018-02-24  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Concert 
zaterdag 24 februari 2018, De Grote Post, Oostende 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.crossingmusic.be/
https://www.degrotepost.be/agenda/?maand=2018-02-24


 

Wat gebeurt er in de klassen? 
 

   1ste leefgroep  Marijke     peuters 

 
 Het is gezellig met alle lichtjes, bedankt om ze mee te geven. We werken 
er nog een beetje verder mee en beginnen stilletjesaan de Sint te 
verwelkomen. 
Woensdag zwemmen. We vertrekken om 9u30. Wie kan mee? Tip: liefst 
losse, comfortabele kledij aandoen. Aansluitende kledij zoals 
kousenbroeken, smalle broeken, … zijn moeilijk weer aan te krijgen. 

 

1ste leefgroep  Els       jongste kleuters 

 
Sara haar tweede week stage gaat van start. Ze werkt rond Sinterklaas.  
Succes Sara! 
 
Woensdag zwemmen. We vertrekken om 9u30. Wie kan mee? 
 

       1ste leefgroep  Kristin/Yentl oudste kleuters  
     

Woensdag zwemmen. We vertrekken om 9u30. Wie kan mee? 
 
Donderdagochtend gaan we te voet naar de bib, gaan luisteren naar een 
verhaal => Luistervinken.  
 
Vrijdag na school Herfstactiviteit => Vliegerstein 
 

 

1ste leefgroep  Phoebe     oudste kleuters     
 
Wij hebben een nieuw project gekozen nl. MUZEE. Wij gaan werken rond kunst, 
musea, technieken,... 
 
Maandag vieren wij de verjaardag van Felix. 
Woensdag gaan we zwemmen, wie kan mee??  
Donderdagochtend gaan we te voet naar de bib, gaan luisteren naar een verhaal 
=> Luistervinken.  
Vrijdag gaan we bakken voor Vliegerstein.  
Vrijdag na school Herfstactiviteit => Vliegerstein 
 

2de leefgroep  Cindy   

 
1ste: dagelijks lezen in  boekje 4. We starten boekje 5. Ook flitskaartjes blijven 
oefenen. Schrijfblaadje klaar tegen vrijdag. Bingelen. 
2de: vrijdag dictee WP 8. Regelmatig lezen. Bingelen.  
 
Tegen maandag: We hebben 22 slaapmaskers (om overdag je ogen te bedekken 
wanneer je moet slapen) en gehoorkappen (koptelefoon tegen geluid)/oordoppen 
nodig voor ons project.  
Graag de evaluatie vooraan ondertekenen en terug meegeven ajb.  



 

2de leefgroep   Heidi  

1e lj : boekje 4 is uit, goed blijven lezen! Ook de flitskaartjes van het splitsen 
tot 5 komen er aan.  
2e lj : wp dictee 8 op vrijdag. Verder goed blijven lezen, schrijven en tot 20 
over de brug automatiseren. 
 
Als je ons met ons hoofd in de wolken ziet, dat komt door ons projectje.  

 

3de leefgroep Jolien 

Dinsdag: verjaardagswens Noor en Saar: Ontbijt in de klas + een hele dag in pyjama 
op school. Iedereen brengt iets mee voor het ontbijt en vergeet je pyjama niet.  
Woensdag: Dictee woordpakket 6 

Donderdag gaan we met de derdes naar een toneelvoorstelling in De Grote Post. 
De vierdes blijven bij Philip in de klas. Vergeet niet, er is wel zwemmen. 

Vrijdag: verjaardagswens van Keldhen: Gamenamiddag. Iedereen mag iets van 
consoles of spelletjes meebrengen naar de klas.  

3de leefgroep Philip  

Tine neemt nog een week de klas over en we werken nog steeds 
aan project 'Orkanen, weer en wind' 
Donderdag: Toneel voor het 3° leerjaar: "De man, de vrouw en de 
beer" in De Grote Post. Het volledige 4° leerjaar komt na de 
speeltijd bij Tine in mijn klas.  
Woordpakket 6 + dictee +  vorige verbeterd.  

4de leefgroep Fauve 

Ons project rond sociale media is deze week afgerond! We hebben enkele grappige 
sketches gebracht voor de klas waaruit duidelijk bleek hoe we veilig met sociale 
media kunnen omgaan.  
Volgende week starten we met onze werkstukken. 
 

   4de leefgroep Aäron  

Maandag beginnen we met de opstart van de kinderbemiddelaars. 
woensdag: zwemmen 5de 
vrijdag: turnen 
 

Sportnieuwtjes   Kaat 

Turnen: maandag: Philip, Jolien en Marijke 
              dinsdag: 3de kleuter, 2de kleuter en Els 
              woensdag: Heidi en Cindy 
              vrijdag: 5de en 6de leerjaar, Els, Marijke, Kristin en Phoebe 
Zwemmen: woensdag: 5de leerjaar 
                     donderdag: 1ste leerjaar en Jolien 
 
Maandag 12u50 oefenen voor het trefbaltornooi van 13 december, 3de leefgroep. 
Zie mail. 
Vrijdag 12u15 oefenen netbaltornooi, 4de leefgroep 


