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Beste ouders, liefste kinderen

Ondertussen is de herfst begonnen, we
hebben in de vakantie mogen kennismaken
met het herfstweer… Het kan dus al koud
zijn deze periode. Mama en papa, denken
jullie binnenkort aan de mutsen,
handschoenen en sjaals? Want op de
speelplaats kan het koud zijn! Vergeet ook
niet de naam van jullie kind erin te zetten!

AFVALBELEID
Jammer genoeg zien wij nog al te vaak leerlingen van het lager onderwijs, met
hun koekje nog verpakt in een wikkel, de speeltijd
aanvatten. Er staan echter geen vuilnisbakken meer
hiervoor vanwege ons nieuw afvalbeleid.
DUS worden deze wikkels maar op de grond gegooid,
met alle gevolgen vandien!
Ouders, mogen we jullie uitdrukkelijk vragen jullie kinderen hierin te helpen? ’s
Morgens het koekje van de wikkel ontdoen en in een koekendoosje stoppen. Zo
help je ons een propere speelplaats behouden! Samen kunnen we meer!
Gelieve de naam van jullie kind op de koekendoosjes te vermelden!

SCHOOLREKENING
Voor de herfstvakantie kregen jullie de eerste schoolfactuur van je kind(eren).
Bedankt om deze zo vlug mogelijk te betalen! Mocht dit nog niet gebeurd zijn,
gelieve dit dan zo vlug mogelijk te doen.

VOORLEESWEEK

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek
zetten we graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. Dit jaar
focussen we ons extra tijdens ‘KWARTIERMAKERS’ om te kinderen te laten
genieten van voorlezen. Ook zullen de leerlingen van het lager kunnen genieten
van een verhaal via ‘KAMISHIBAI’ . De leerlingen van het zesde leerjaar zullen
ook enkele prentenboeken uitbeelden bij de kleuters en hier zijn voorleesmama’s, papa’s, opa’s… ook nog welkom!. Het accent ligt dit jaar trouwens op
baby’s en peuters!

Kamishibai (紙芝居, papieren drama) is een vorm
van Japans verteltheater.
Kamishibai ontstond in Japanse boeddhistische
tempels in de 12e eeuw. Monniken gebruikten
bij Kamishibai zogeheten emaki
(rolposters met een afbeelding) om verhalen
te vertellen met een moraal aan
een (meestal) ongeletterd publiek.

MUSICAL
Op vrijdag 9 november mogen alle leerlingen van het lager
onderwijs en de 5-jarige kleuters de musical ‘Vrederik’
gaan bekijken in de Mozaïek.
De musical wordt opgevoerd door alle leerlingen en
kleuters van de vestiging ‘De Vlierbloem’ in Vliermaal.
Een aangrijpend verhaal door en voor kinderen van onze
school over ‘een oorlog in korte broek’,
met als centrale figuur Vrederik, het geweten van de
kleine jongen Frederik die zich tijdens de eerste WO
ontpopt tot een ruwe knaap : Wrede-Rik.

TEVREDENHEIDSONDERZOEK
Eind november zullen we onze volgende bevraging via Gimme aan
jullie voorstellen. Deze zal gaan over ‘ ONDERWIJSKWALITEIT’.
Hopelijk maken jullie weer even tijd om deze in te vullen!

ACTIVITEITEN IN NOVEMBER
maandag 5 november

Instap nieuwe kleuters.

dinsdag 6 november 19.30 uur

Vergadering oudercomité

donderdag 8 november

Medisch onderzoek op school voor het zesde lj.

vrijdag 9 november

Musical ‘Vrederik’ lager + 5j-kleuters

zondag 11 november

Wapenstilstand

maandag 12 november

Vaccinaties door de schoolarts voor het 5de lj., in
de school.

woensdag 14 november in de NM

MOEV: Sammy Pret voor 1 & 2 met juf Mieke

zaterdag 17 november

Kids KLOKparty om 14.00 uur
Nacht vd KLOK vanaf 22.00 uur
Een organisatie van het oudercomité!

van 17 tot 25 november

VOORLEESWEEK

maandag 19 november

Oudercontact kleuters( behalve K5)

dinsdag 20 november

4 en 5-jarige kleuters : naar de voorstelling en
expo van de ‘Spiekpietjes’ te Herckenrode Hasselt
Oudercontact kleuters

woensdag 21 november

Oudercontact K5

vrijdag 23 november

Medisch onderzoek en vaccinaties door de
schoolarts voor het 1ste leerjaar in de school.

maandag 26 november

‘Alles met de bal’ in Alken voor 3de leerjaar

donderdag 29 november

Toneelvoorstelling ‘Een kleine oorlog’ voor 1, 2 en 3
in de Mozaïek. (theater Zuidervis)

Vriendelijke groeten
Het KLOK-team

