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PRIKBORD november 2016
VOORLEESWEEK 2016
19 tot 27 november
“Iedereen Leest” wil iedereen aansporen om voor te
lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de
fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe werelden
opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij
kinderen die zelf al lezen.
Volwassenen genieten trouwens net zo hard van mooie
woorden. Voor ouderen is voorgelezen worden zelfs
vaak de enige toegang tot verhalen. Ze bieden
gespreksstof en brengen het verleden even dichterbij.
Lees voor aan je zus, papa, broer, mama, oma, opa of
(klein)kinderen. Lees voor aan je klasgroep, de
kinderen in je opvang of de ouderen in je
woonzorgcentrum.
Want voorlezen is van iedereen, voor iedereen. Van 0 tot 99.

Helm Op Fluo is een verkeersproject waarmee vele Vlaamse basisscholen het dragen van
fietshelmen en fluokledij aanmoedigen.
Alle leerlingen krijgen een stickerkaart. Door met fluohesje en fietshelm naar school te
komen,
kunnen ze stickers verdienen.
Aan de volle stickerkaarten zijn mooie beloningen
gekoppeld. Tijdens Helm Op Fluo Top 2016 2017
kunnen leerlingen sparen voor een gratis toegang
tot ZOO Antwerpen, Planckendael en het
Serpentarium in Blankenberge.

Jaarthema: Kijk eens door een andere bril!
Maandtip Ks u Ik hou flink mijn mondje stil, als jij iets vertellen wil!
Ls u Nu is er maar één die praat - zodat alles beter gaat!
Anti-pesttip u Zeg wat je wel en niet wil!
Herfstvakantie
6 zo

Kaarskensprocessie

Ks Ls

7 ma

Instapdag voor nieuwe kleuters!
Welkom in onze school
Bezoek aan Breendonk door onze zesdeklassers

Dappere mannen die Romeinen!
Onze vijfdeklassers op tocht door Tongeren en het Gallo-Romeins
Ks Ls

museum
Sport na school voor de tweede graad

Bezoek aan de boekenbeurs te Antwerpen voor de derde graad

8 di
9 wo

Ls
Ks Ls

10 do

Ls

11 vr

Ks Ls

Eerste soepdag van dit schooljaar (Kippencrémesoep met balletjes)
Fruitdag "clementine

Wij herdenken de gesneuvelden van WOI aan het herdenkingsmonument.
De zesdeklassers bezoeken het graf van Leopold van Haelst.
Onze school adopteerde dit graf van de enige gesneuvelde van WOI die hier in Scherpenheuvel is begraven.

WAPENSTILSTANDuVrije dag

12 za
13 zo
14 ma

CORA en MORA brengen een koffer VOL SMAAK!!!

Ls

15 di

Ks Ls

16 wo

Ks Ls

Zwemmen voor 2de 4de 6de leerjaar.
Sport na school voor de eerste graad
Soep op school(tomatensoep met fijne groentjes)
Fruitdag "appel jonagold

17 do

Medisch onderzoek voor 5A

18 vr

In het kader van’ De week van de smaak’ ontvangen wij de grootouders in de kleuterschool.
Ks Ls

WELKOM OMA EN OPA!!! Uitnodiging volgt nog…

Ks Ls

START VAN DE VOORLEESWEEK
Meer info volgt!

19 za

20 zo
21 ma
22 di

Ks Ls
Ls

23 wo

Ks Ls

24 do

Ls

25 vr

Ls

Maakt de weerman het weer? 6A/B
Sport na school voor de tweede graad
Soep op school (tomatengroentesoep)
Fruitdag "banaan
Medisch onderzoek voor 5B
Medisch onderzoek voor 5A

Eerste PeiperneutenKIDSkwis
PEIPERNEUTENKWIS

26 za
27 zo

Medisch onderzoek voor 5B

28 ma

Opening van de advent
Ls

Sport na school voor de eerste graad
ste

30 wo

de

PREVENTIELESSEN BRANDVEILIGHEID voor u4

29 di

Ls
Ks Ls

de

Zwemmen voor 1 3 5 de leerjaar
Soepdag(wortelsoep)
Fruitdag"kiwi

5de 6de leerjaar

