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Dierendag kleuterschool

BIB:3A-3C
3K2-3K3-2A-2B-3C-4C-5A-5B
Compostela: 6A
Sprookjeshuis: 1A
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BIB:3B-3C
3K1-1C-2A-2B-3A-3B-4A-4B

Schoolfotograaf : lagere school

Schoolfotograaf : broers en zussen

BIB:2A-2B-4A-4B
Sprookjeshuis: 1C
Schoolfotograaf : kleuterschool

Sprookjeshuis: 1B
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BIB:3A-3C
3K2-3K3-2A-2B-3C-4C-5A-5B

Uitstap kleuterschool

Vertrek Bosklassen: 5de en 6de
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Terug Bosklassen: 5de en 6de
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3K1-1A-2A-2B-3A-3B-4A-4B
Personeelsvergadering KS
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Dag van de jeugdbeweging
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BIB:2A-2B-4A-4B

APB– vergadering
Personeelsvergadering LS

RAPPORT:1ste-2de-3de-4de

Geen studie, wel rij om 15u30
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20u: oudercomité
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HERFSTVAKANTIE

Bosklassen
Alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar
vertrekken op maandag 15 oktober richting Spa.
Ze bezoeken deze week verschillende interessante,
boeiende plaatsen en maken samen een
bijzondere groep.
Op vrijdag 19 oktober verwelkomen we hen terug
rond 18u30. (hopelijk gaat alles vlot in het
verkeer)

EEN WOORDJE UITLEG
Saved by the bell
Op vrijdag 5 oktober laten we, in de
Borsbeekse scholen en in vele andere
scholen in België, om 9 uur de bel een
minuut lang rinkelen. Hiermee vestigen we
er de aandacht op dat wij hier goed en
degelijk onderwijs hebben, maar dat is in
vele landen niet zo. De leerkrachten geven
hiervoor uitleg aan de kinderen.

Verloren voorwerpen
Wij hebben op school al heel wat verloren
voorwerpen verzameld. Truien, jassen,
vesten,… wachten allemaal terug op hun
eigenaar. Kom zeker eens kijken langs het
rek van verloren voorwerpen!
Met de winter in aantocht is het heel
belangrijk dat alles getekend is. Zo kunnen
wij ook sneller gevonden kleding teruggeven.

APB

Juf Els zal van dinsdagavond tot woensdagavond
aanwezig zijn op de bosklassen. Ouders die graag
een brief met juf Els meegegeven, kunnen dit tot
dinsdagmorgen op het bureel afgeven.

In de maand september werden in de klassen
van 4,5 en 6 telkens 2 vertegenwoordigers
gekozen voor de APB (Altijd Paraat Bende).
Dag van de jeugdbeweging
Deze leerlingen helpen op de speelplaats
kleine ruzies oplossen. Ze vergaderen één
Op 19 oktober is het dag van de
keer per maand over de middag in de klas
jeugdbeweging. Dan mag je voor één keer in
van juf Siggie.
uniform naar school.

Schrijf-ze-vrij-actie
Op dinsdag 23/10 (5de) en donderdag 25/10
(6de) zullen de leerlingen meedoen aan de
schrijf-ze-vrij- actie van Amnesty
International.

www.deklinker-borsbeek.be

