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PRIKBORD november 2018
Beste kinderen, ouders, grootouders,…
Na een lange ‘zomer’ is de herfst in het land. Het wordt al donkerder wanneer
onze kinderen naar school komen. Zorg ervoor dat je gezien wordt! Helm op,
fluo, TOP!

De Kinderkosmos is een feit. Elf basisscholen, waaronder de onze, zetten samen de schouders onder
een project dat voor de kinderen extra groeikansen biedt vanuit vijf waarden die samenvatten
waarvoor wij staan:
Bevlogen
het gevoel dat je vleugels geeft
Ruimdenkend
ruimte geven om te worden wie je bent
Authentiek
elke school heeft zijn eigenheid
Vernieuwend
samen ontdekken met een open blik
Ondernemend
vooruit geraken, elk kind laten schitteren

Verken ook de website www.dekinderkosmos.be .
Op 11 november gedenken we de wapenstilstand van de eerste wereldoorlog. We staan stil bij de
gesneuvelde soldaten uit beide oorlogen. Onze school heeft het peterschap op het graf van Leopold
van Haelst. We eren zijn graf en staan stil bij de kracht van vrede.
Op zaterdag 24 november worden de hersenen van ouders en leerkrachten getest in de jaarlijkse
Peiperneutenkwis van onze ouderraad. Dit jaar gaat de opbrengst onder andere naar het verder
uitbouwen van de gymzaal in de kleuterschool, de skipassen voor de zesdeklassers,…

Nog even ter herinnering. Onze mailadressen zijn veranderd!!!
Wilt u de school bereiken: info@basisschoololv.be
Voor een bericht aan de directie: directie@basisschoololv.be
Om een leerkracht te mailen: voornaam.naam@basisschoololv.be
Een fijne maand!
Luc Breugelmans
Directeur vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel

Jaarthema “ Stap je mee?”
Maandthema ► schoonheid en verbeelding
Schoen in de kijker ► balletschoenen
Spreekwoord ► uit de pas
Samenleeftip ► Wij zorgen voor een fijne dag met dansende voeten en een blije lach.

Vakantie
Vakantie

1 do
2 vr
3 za

Leerlingen en leerkrachten van onze school nemen deel aan de Jaarlijkse Kaarskensprocessie
aan de Basiliek ter afsluiting van het bedevaartseizoen. (14:30 aan de school)
Tijdens deze eerste instapdag mogen kinderen die 2,5 jaar zijn starten in de kleuterschool.
Soep op school
Sportdag voor het eerste en tweede leerjaar. Er is geen zwemmen vandaag.
3b gaat op bezoek bij bakkerij Gielis.
Het zesde leerjaar ontdekt een stukje tweede wereldoorlog in Breendonk.

4 zo

Ls

5 ma

Ks

6 di

Ls

7 wo

Ls

8 do

Ks Ls
Ls

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gaan op speurtocht in de boekenbeurs in
Antwerpen. Vertrek om 8u.30!
fruitdag
3a gaat op bezoek bij bakkerij Gielis.

Ls
Ks Ls

Soep op school
fruitdag

Ls

We krijgen bezoek van gedreven keukenprinsen en –prinsessen! Op een smakelijke manier maken
onze leerlingen van het derde leerjaar kennis met de gasten van Martine Van Camp. De grootouders
van die leerlingen mogen mee proeven. (info volgt)

9 vr
10 za
11 zo
12 ma
13 di
14 wo
15 do
16 vr

17 za
18 zo
19 ma

Ks Ls

Dag van de rechten van het kind.
Soep op school
Zwemmen voor het derde, eerste en vijfde leerjaar.
fruitdag

Ks Ls

De ouderraad organiseert de Peiperneutenkwis in Den Egger ten voordele van onze school.

26 ma

Ls

27 di

Ls

28 wo

Ks Ls

6c zoekt in het Webbekoms broek een antwoord op de vraag: ‘Maakt de weerman het weer?’
Soep op school
6b zoekt in het Webbekoms broek een antwoord op de vraag: ‘Maakt de weerman het weer?’
fruitdag

20 di

Ls
21 wo
22 do
23 vr
24 za
25 zo

29 do
30 vr

