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We starten vandaag met 
 de grote verhuis van de
kleuterschool naar onze
nieuwbouw. Ook de
speelplaats is zo goed als
klaar om na de vakantie in
gebruik genomen te
worden.   

26 oktober  

5de en 6de leerjaar: herfstwandeling in het Rivierenhof 

We ontdekten samen met de gids
dat er in het Rivierenhof heel wat 
te ontdekken valt over goden en
hun geschiedenis. Met
wilgentakken maakten we een
kroon en gingen we op pad.
Onderweg speelden we ook nog
leuke spelletjes en we sloten af
met het ontwerpen van ons eigen
magisch wezen met bijzondere
krachten.  

Uitstappen met de klas 



 5 de leerjaar : spacebuzz 

De dag startte met een virtuele
tocht door de ruimte. Nadien
bezochten we een tentoonstelling
over de ruimtevaart. Aan de hand
van een audiogids beluisterden we
heel grappige en interessante
weetjes over de ruimte  



 oudste kleuters: kabouter Wiebel is jarig!    

Met de rode bolderkar vol verhalen
is het een spannende tocht.
Kabouter Wiebel wordt 100 en
geeft een groot feest.
We hielpen hem om zijn verjaardag
heel leuk te maken.

 3 de leerjaar : proefmobiel 

Vrijdag 21 oktober kwam de
proefmobiel langs op school. De
kinderen van het 3de leerjaar
ontdekten dat je een propje papier niet
in een fles kan blazen omdat lucht best
iets bijzonder is. Dat rodekoolsap iets
zuur kan aanduiden. Dat lichte
voorwerpen altijd boven komen drijven
en dat het hand van juf Renée en
meester Tom in vuur kan staan, zonder
zich te verbranden. We hebben enorm
genoten van deze techniek en
wetenschapsshow. 



Van 19 tot 21 oktober ging de 1ste graad op zeekamp. We speelden er in
de duinen en op het strand. We bezochten sealife. we gingen mee
garnaalvissen en reden op de go-carts. Een lekker ijsje mocht natuurlijk
ook niet ontbreken. Het was een leerrijke 3-daagse, waar we elkaar en de
zee leerden kennen.  

Zeekamp:  



Bosklassen:  
Van 17 tot 21 oktober ging de
derde graad op bosklassen naar
Heibrand. We ontdekten hier in
verschillende activiteiten de
natuur: bodemonderzoek,
natuurgids, bosleerpad,
dierensporen. Ook konden we de
scherpenbergmolen aan de
binnenkant van dichterbij bekijken
en gebruikten we een stafkaart op
onze survivaltocht naar het
mariabeeldje van
drieboomkesberg. Het was een 
 super leerrijke week, waar we
elkaar en de omgeving beter
leerden kennen.   



Helm op fluo top!
Na de vakantie starten we weer
met de actie - helm op fluo top!
De dagen worden korter en 's
morgens is het nog donker als we
naar school komen.
Doe een fluo-vest aan en verdien
een sticker. Zo maak je kans op
leuke prijzen.
Kinderen die met de fiets komen,
zetten ook een helm op om een
extra sticker te verdienen.

Maandag na de vakantie mogen de
kinderen een fluo attribuut
aandoen. 
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