
Pluk je geluk! 

September zit er al op!!  We zijn het terug goed gewoon op school. 

Alle kinderen maakten kennis met ons jaarthema “Pluk je geluk!”.  We genoten van vele korte zen-

momentjes en we maakten ook kennis met de ingerichte zenruimte (boven het bureau van juf Els). 

Ook het TOP-spel is een succes!  De kinderen werken enorm enthousiast mee en het zorgt voor een heel 

betrokken werkhouding.   Een pluim voor de kinderen, ze hebben al genoten van de vele kleine belonin-

gen! 

 

Ons goed in ons vel voelen, een gezonde geest in een gezond lichaam…  Dat kan alleen als we voldoen-

de bewegen!  Daarom zullen wij vanaf oktober starten met volgende actie: 

-In de kleuterschool zullen er dagelijks korte bewegingsactiviteitjes plaatsvinden die de 

(motorische) ontwikkeling stimuleren: op 1 been staan, rollen over de grond, …  De kleuters maken 

in de turnles kennis met de bewegingen en in de klas kunnen ze deze doen als tussendoortje met pas-

sende prenten. 

-In de lagere school starten we met ‘One mile a day’.  Misschien hoorden jullie hierover al één en 

ander in de actualiteit.  Het is de bedoeling dat we op de speelplaats ongeveer elke dag 1 mijl (1,6 km) 

of 15 minuten stappen of lopen, iedereen uiteraard op zijn eigen tempo.  We doen dit tussen 2 lessen 

door, om zo de concentratie terug te bevorderen.  Bovendien zou het kinderen moeten aanzetten tot 

een actieve levensstijl.  Kijk zeker eens op de website www.onemileaday.be voor meer info. 

Uiteraard is het dus belangrijk dat de kinderen vanaf oktober steeds sportschoenen dragen of meebren-

gen naar school.  De juffen hebben alvast zin om eraan te beginnen en we zijn heel erg benieuwd naar 

het effect bij de kinderen! 

-In oktober gaan we ook ontspannen in de natuur: op dinsdag 11 oktober gaan alle kinderen naar 

het bos om daar te leren en te spelen! 

 

Activiteiten in samenwerking met het oudercomité 

Noteren jullie alvast volgende activiteiten in jullie agenda? 

-chrysantenverkoop: zaterdag 22 oktober 2016 

-kerstmarkt: zaterdag 10 december 2016 

-ontbijt aan huis: zondag 19 februari 2017 

-infoavond EHBO: woensdag 8 maart 2017 

-schoolfeest: zondag 4 juni 2017 

Door deel te nemen aan deze activiteiten, zorgen jullie ervoor dat er heel wat zaken voor de kinderen 

kunnen gerealiseerd worden (schoolreizen, speelplaatsmateriaal, …).  Bedankt daarvoor! 

 

Veilige schoolomgeving 

-De dagen worden korter en donkerder…  Mogen wij jullie aandacht vragen om mee te helpen de 

schoolomgeving van onze kinderen veilig te houden?  Parkeren kan op de parking tegenover de 

school of in Oostwinkeldorp.  De zone van aan de school tot aan het dorp is eigenlijk een vluchtheu-

vel.  Daar mag niet geparkeerd worden.  Zo kunnen al onze kinderen veilig te voet en met de fiets naar 

school komen.  Dankjewel om hiermee rekening te houden! 
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N i e u w s b r i e f  
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Alle activiteiten van oktober 

vinden jullie op de  

activiteitenkalender. 
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-Denk eraan om de 

schooltoelage aan te 

vragen via 

www.schooltoelagen.be 

of via de documenten op 

school te verkrijgen 

-Graag alle fruitdoosjes, 

brooddozen naamteke-

nen 

 

Z o e k e r t j e  

Heb je thuis oude batte-

rijen?  Geef ze gerust 

mee naar school! 

Wij kunnen deze laten 

ophalen en krijgen in ruil 

didactisch materiaal. 

Bedankt! 


