NIEUWSBRIEF
DE VERREKIJKER EN 't KIJKERTJE
Jaargang 26 nummer 3
Datum: 6 oktober 2017
Tel. 014-40 91 70
www.de-verrekijker.be
info@de-verrekijker.be
Agenda
Di
Di
Woe
Woe
Woe
Do
Vrij
Di
Di
Woe
Woe
Do
Do
Do
Vrij

Ma
Ma
Di
Woe
Woe
Vrij

Week van het bos: van 8 tot 15 oktober 2017
10-10-2017
5H: Medisch onderzoek (13 leerlingen) + Selectieve onderzoeken
10-10-2017
16.00u
Personeelsvergadering kleuters (in Klimop)
11-10-2017
VM
4E-5H-6H BIB
11-10-2017
VM
Alle kleuters gaan naar de Staatsbossen in Ravels
11-10-2017
13.15u
3de, 4de, 5de en 6de lj Voetbal 4x4 (FC Poppel)
12-10-2017
Schoolfotograaf (ook met broertje en/of zusje)
13-10-2017
16.00u
Typles
17-10-2017
VM
5H bezoekt uitvaartcentrum
17-10-2017
16.00u
Personeelsvergadering lagere school (in Klimop)
18-10-2017
+/- 9.00u
Grootouderontbijt
18-10-2017
13.00u
5H+6H WiWeTeR (voor wie zich inschreef)
Fietscontrole lagere school (uitgezonderd 1IK)
19-10-2017
VM
Hercontrole op 7-11-2017 en fietscontrole 1IK
19-10-2017
8.45u
1IK bezoekt AZ St. Jozef te Turnhout
19-10-2017
12.30u
1I bezoekt AZ St. Jozef te Turnhout (kinderen blijven op school eten)
20-10-2017
1I-1IK Rapporten
Van maandag 23 t.e.m. 27 oktober 2017: De leerlingen van het 5de en het 6de lj. gaan op zeeklassen.
Zij verblijven in vakantiecentrum De Barkentijn in Nieuwpoort.
23-10-2017
VM
2de en 3de kleuterklas: Rollebolle in ’t Stadspark in Turnhout
23-10-2017
1I-1IK: Oudercontact
24-10-2017
1I-1IK: Oudercontact
25-10-2017
VM
2H-3B-3C BIB
25-10-2017
11.00u-11.45u Kijkdag voor kleuters die instappen op 6-11-2017 (na herfstvakantie)
27-10-2017
16.00u
Typles

Herfstvakantie van maandag 30 oktober 2017 t.e.m. zondag 5 november 2017
Bijscholingen
Maandag 16 oktober 2017
Maandag 16 oktober 2017
Dinsdag 24 oktober 2017
Dinsdag 24 oktober 2017
Woensdag 25 oktober 2017

Lien Kooremans
Kristien Aerts
Mies Leemans
Miek Van Eyndhoven
Ann Driesen

Discimus en Verificatie
Ontwikkelingsvoorsprong en hoogbegaafdheid
Kinderyoga op school
Bijeenkomst directies van de regio
Omgaan met hoogsensitieve kinderen

Stagiairs
6H
3B

Van maandag 9 t.e.m. 20 oktober 2017
Maandag 9, 16 en 23 oktober 2017

Fien Bark
Anja Hendrickx

Dankjewel Ouderraad,
voor de heerlijke koffiekoeken die we kregen n.a.v. De Dag van de Leerkacht!

Algemeen
Speelgoed voor- en nabewaking
Heeft u thuis nog speelgoed waarmee niet meer gespeeld wordt? Dan mag je steeds contact opnemen met de
verantwoordelijken van de voor- en nabewaking.
Studietoelagen – Ook voor kleuters!
Ook dit schooljaar kunnen er weer studietoelagen aangevraagd worden.
Formulieren voor het schooljaar 2017-2018 kunnen afgehaald worden op het secretariaat.
Indien nodig helpen we u graag met het invullen van deze formulieren.
Voor elk kind dat in aanmerking komt voor studietoelage, krijgt de school extra middelen.
Meer informatie is ook te vinden op de website www.studietoelagen.be.
Tegemoetkoming De Voorzorg en OZ ziekenfonds bij schooluitstappen
Ben je aangesloten bij het Onafhankelijk ziekenfonds (OZ) of De Voorzorg, dan kan je een tegemoetkoming verkrijgen bij
een schooluitstap. Meld dit op het secretariaat bij Lien of mail aan lien.kooremans@de-verrekijker.be.
Begin januari en eind juni 2018 zal er een attest opgemaakt worden waarmee je bij je ziekenfonds de tussenkomst kan
opvragen. Voor de tussenkomst voor de zeeklassen ontvang je een apart attest.
Nacht van de duisternis – Zaterdag 14 oktober 2017
Tijdens de nacht van de duisternis vraagt Bond Beter Leefmilieu aandacht voor het overvloedig gebruik van verlichting.
Verschillende gemeenten doven de openbare verlichting voor een avond tijdens de Nacht van de Duisternis. Zo kunnen
de inwoners even proeven van de rust en gezelligheid van een donkere nacht.
Tijdens deze Nacht van de Duisternis wordt er dit jaar een sterrenkijkevenement georganiseerd op het Vliegveld Weelde
bij het clubhuis van KAC. U bent hier van harte welkom op zaterdag 14 oktober 2017 vanaf 20.00u. om samen naar de
Sterren te komen kijken. Bij slecht weer zal er een binnenprogramma worden aangeboden in het Clubhuis.
Adres: Leemputten, 2381 Weelde.
Week van het bos
De Week van het bos gaat door van zondag 8/10/2017 t.e.m. zondag 15/10/2017 met
als thema ‘De Natuur beweegt ons allemaal’.
Natuurpuntkern Ravels in samenwerking met Agentschap voor Natuur en Bos
presenteert een gevarieerd programma in en rond het Boshuis, Jachtweg 27 te
Ravels. Het thema van de week voor het bos is sport en natuur. Er is naast animatie
ook gedacht aan activiteiten voor kinderen. Er zullen meerdere gidsen klaarstaan
om je mee te nemen voor een gegidste wandeling in de Ravelse Gewestbossen. Het
programma omvat: voorleeshoek voor de kleinsten/kindergrime/manden
vlechten/nestkastjes knutselen/geleide wandelingen/zoektocht in het
bos/sapjes/fiets in het bos/koken met kruiden/speculaas bakken/troubadour. Spijs
en drank aan democratische prijzen.
Nieuws van de BIB
 Op zaterdag 21 oktober trakteert de bib de gebruikers met iets lekkers tijdens de openingsuren van de bib.
 Academie voor Woord en Muziek De Noorderkempen zorgt met haar leerlingen piano voor een heerlijk streepje
muziek in de bib op maandagavond 23 oktober tussen 18.00u en 20.00u.

Kleuterschool
Meebrengen:
2KI: De kleuters van juf Ilse in de blauwe klas mogen op donderdag 12 oktober
herfstmaterialen meebrengen : takken met mooie herfstbladeren, noten, eikels,
kastanjes met hun bolsters, ... noem maar op. Zo kunnen we in onze klas ook een
gezellig herfstbos maken !
Dankjewel !

