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PRIKBORD september 2018
JAARTHEMA SCHOOLJAAR 2018- 2019
Zeven uur de wekker gaat,
een nieuwe dag breekt aan.
Ik spring meteen de wereld in,
'k heb nog geen schoenen aan.
Wie zal ik nu dragen?
Pantoffel of sandaal
of neem ik gummilaarsje,
ik wil ze allemaal.
Een hele kast vol schoenen,
ik stel ze even voor.
Er is meneer Vanstapschoen,
hij gaat altijd rechtdoor.
En mevrouw Stiletto,
een dame echt heel sjiek.
Een stel paar oude schoenen,
ze zijn een beetje ziek.
Stamp met je schoenen spetter met je laarzen
klak met je hakken schuifel met je sloffen
roffel met je klompen waggel met je schaatsen
pronk met stiletto's
Stap je mee?
Ga mee!

Op 1 september 2018 mag ik meester Danny opvolgen als directeur van onze school. Ik ga de
uitdaging aan om samen met dit enthousiaste team op stap te gaan om aan alle kinderen het best
mogelijke onderwijs te bieden, en hen op een respectvolle manier te leren samenleven in een toffe
school.. Ik ben jullie, ouders, dankbaar voor het vertrouwen in onze school. Samen willen we het beste
voor uw kind.
Luc Breugelmans
Directeur vrije basisschool Onze-Lieve-Vrouw Scherpenheuvel
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Jaarthema “ Stap je mee?”
Maandthema ► Gastvrijheid !
Schoen in de kijker ► favoriete schoen
Spreekwoord ► Voeten onder tafel.
Leeftip ► Speel je mee? Je mag van mij. Want iedereen hoort erbij!
Welkom in het teken van ons jaarthema.
Speciaal welkom aan alle nieuwkomers!!!
Start van de onthaalweek.
Opening van het blotevoetenpad in onze school.
In de namiddag spelen we het Klassenspel, gevolgd door de uitreiking van de ‘gouden schoen’ voor de
beste samenwerking.
De kleuters gaan krijttekenen op de speelplaats.
Peter- en meterverkiezing. De peters en meters van het zesde leerjaar dragen zorg voor onze
eersteklassers.
De oudste kleuters bezoeken de lagere school en doen mee aan de Fit-o-meter.
Onze kleuters stellen het jaarthema voor op de speelplaats van de kleuterschool om 14u.30
Startviering in de Mariahal om 9u.15. Iedereen welkom.
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Infoavond 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar om 19u.30
Welkom in het oudercafé, verzorgd door de ouderraad.
Infoavond kleuterschool 19u.30
Welkom in het oudercafé, verzorgd door de ouderraad.
Zwemmen voor het 2de, 4de en 6de leerjaar.
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Infoavond 5de en 6de leerjaar om 19u.30
Welkom in het oudercafé, verzorgd door de ouderraad.

Ls

Het vierde leerjaar wordt ondergedompeld in ‘Het verhaal van mijn stad.’ Een leerrijke uitstap!
6a (vm) en 6b (nm) bezoeken Aquafin waterzuivering in Diest.
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Natuurklassen 6a en 6b
Wij doen mee aan de strapdag. We stappen of trappen naar school en laten de auto zoveel mogelijk
thuis. Stap (of trap) jij mee voor een veilige schoolomgeving?
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6c bezoekt deze namiddag Aquafin waterzuivering in Diest.
Scholenveldloop in Averbode voor alle kinderen van de lagere school.
Het allereerste rapport voor onze eersteklassers!
De vijfdeklassers gaan vandaag ‘Aristoteles achterna’. (leeruitstap)
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