
Geluksvogels 

Maandkalender 

November 2022 
 

Herfstvakantie 

Di 1 nov   Allerheiligen 

 

Ma 7 nov    

Di 8 nov VM 

VM 

NM 

19u30 

5L 

4L-6L 

4LA – 4LC 

Allen  

Vaccinatie op school 

Zwemmen 

Turnen 

Vergadering Ouderraad (Wonderbos) 

Woe 9 nov VM 

 

Allen Fluo-dag Merksem – kom zo fluo 

mogelijk naar school 

Do 10 nov Hele dag Allen Pedagogische studiedag – vrijaf 

Vr 11 nov   Wapenstilstand – vrijaf  

 

Ma 14 nov  

VM 

Allen 

1LA 

Verhaal “Dudeljo”  

Medische schooltoezicht 

Di 15 nov    

Woe 16 nov    

Do 17 nov VM 

NM 

1L 

1L – 3L 

Kronkeldiedoe (sporthal Merksem) 

Zwemmen 

Vr 18 nov    

20/11 Kinderrechten dag 

Ma 21 nov 13u40 

15u30 

6L 

Op uitnodiging 

Lezen voor aan de oudste kleuters 

Infomoment externe verrijkingsklas 

Di 22 nov VM 

VM 

15u45 

6LB 

4L+6L 

Allen 

Medisch onderzoek 

Zwemmen 

Personeelsvergadering - geen stille studie 

Woe 23 nov    

Do 24 nov NM 2L Zwemmen 

Vr 25 nov    

Start Advent 

Ma 28 nov  

NM 

Allen 

1L 

Eerste adventsbijeenkomst (info volgt) 

Theater: De sint – op school 

Di 29 nov VM 1LB Medisch onderzoek op school 

Woe 30 nov VM Allen Schoolfotograaf – klasfoto UNIFORM 

 

 

Belangrijke data 
 

• 1/12 - schoolfotograaf individuele foto’s - geen uniform die dag 

• 19/11/22-27/11/22 voorleesweek 

 



 

 

Thema: 'Lezen met je oren' 

Voorlezen, dat is lezen met je oren. Of luisteren met je ogen. Het is 

avonturen beleven met je ogen dicht, en het is met je ogen wijd open 

meekijken in het boek. Het is niks van het verhaal missen, hoe groot of 

klein je ook bent, en hoe goed of minder goed je zelf leest. Het is één 

en al oor zijn. 

Deze Voorleesweek staat luisteren centraal. Want wie goed luistert, 

leest meer. https://www.voorleesweek.be/  
 

Verkeer 
 

Start Fluo – 9/11/2022 – kom om zo fluo mogelijk naar school. 

 

Van 07/11 tot 17/02 roepen wij alle kinderen op om met een fluohesje of fluohoes naar school te komen. 

We nemen ook deel aan de actie: HELM OP FLUO TOP. (zie aparte brief) 
 

 

Sport 
 

In bijlage nogmaals een update van onze sportkalender 

 

 

Huiswerkbeleid 
 

Raadpleeg zeker onze website voor info omtrent ons huiswerkbeleid. 

 

Op vraag van vele ouders bieden we u na de succesvolle infoavond over ‘leren leren’ de mogelijkheid tot 

het volgen van een cursus Leren Leren hier op school, na de lesuren. 

  

Op dinsdag 10/01,17/01,24/01,31/01,07/02 van 15.30-17.30u.  

Maximum 16 deelnemers per groep. Voor het vijfde en zesde leerjaar. (info brief – snel inschrijven is de 

boodschap) 

 

 

Nieuws vanuit de ouderraad 
De kinderrommelmarkt was een 

groot succes! Zowel bezoekers als 

standhouders keerden tevreden 

terug naar huis. 

Wat niet verkocht was konden de standhouders doneren 

aan de organisatie Peter Pan. https://peterpangroep.be/  

 

Bedankt ouderraad voor onze buitenklas. Met dit prachtige 

weer kwam ze al goed van pas. Tijdens de middag kunnen 

onze leerlingen ook rustig zitten en praten met elkaar.  

 

https://www.voorleesweek.be/
https://peterpangroep.be/


 

Kiva 
Vorige maand zijn Kiko en Flo op bezoek geweest.  

Ze kwamen meespelen met de leuke groepsspelen van de KICK-OFF. Op het einde 

dansten en zongen we met heel de school een fijn KIVA-lied.  

In het voorjaar, op 2 mei, organiseren wij onze KiVa ouderavond. Meer info volgt nog. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


