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De herfst tovert mooie kleuren uit haar hoed.
Laat de wind maar waaien….
Toveren de wolken nog regen uit hun hoed?
Laat de druppels maar komen…
Toveren we een leuke herfstvakantie uit onze pompoenhoed?
Laat de gezellige ‘dingen’ maar komen…..

Broertje voor Gabreilla Seitan:
Raul-Nicolas is geboren op 15-10-2018.
Gabriella ( van de gele klas ) glundert als grote zus!
Proficiat aan mama en papa !
Onze wafel, koekjes, chocoladeverkoop :
Onze verkoop is achter de rug. BEDANKT aan iedereen die ons gesteund heeft.
We hebben in totaal 1063 dozen verkocht.
( 50 minder dan vorig schooljaar )
Graag een seintje als u woensdag 14/11 NIET kan langskomen om alles op te
halen.
Info-avond BaSo - studiekeuze door CLB ( voor 5de en 6de lj )
De infoavond in Kalmthout gaat door op donderdag 22/11 in zaal 't Centrum
Heide in Kalmthout Heide.
Op maandag 19/11 wordt er ook een avond in De Kadans in Wuustwezel
georganiseerd.
Er zijn ook nog sessies in Brasschaat (15/11) en Wijnegem (27/11).
Er zijn telkens drie sessies: om 16u30, 18u30 of 20u.
De uitnodigingen van het CLB zijn momenteel bij de drukker en worden alle
momenten verwacht, maar via deze weg brengen we de ouders al op de
hoogte.
Schooltoelagen
Al vanaf de kleuterschool tot aan de hogeschool en universiteit kan je een
school-of studietoelage aanvragen.
www.studietoelagen.be
Aanvragen kan vanaf 1 augustus 2018 tot en met 1 juni 2019.
De grootte van je gezinsinkomen – je loon, je werkloosheidsuitkering,
ziektevergoeding enz. bepaalt of je in aanmerking komt.
Andere voorwaarden vind je op de website.
Joepie, nieuwe gemachtigde opzichters in dienst !!
Na de herfstvakantie kan er op geregelde momenten een GO staan op
Achterbroekstwg!! Dat is SUPER goed nieuws.
Bedankt aan de mama’s die dit willen combineren met hun werk!
We duimen voor een veilig verloop.
Als er nog meer kandidaten bijkomen, kan er zeker altijd een GO staan.
Alle kandidaten mogen zich opgeven bij Yolanda.kilsdonk@hotmail.com of
0497 74 14 87 of op school directie@chterbroek.be f 03 666 81 15.

Wie zichtbaar is op de weg, is minder kwetsbaar in het verkeer!
Ook de fietshelm kan levens redden!
Na de herfstvakantie kiezen we met onze school om terug mee te doen met
HELM OP FLUO TOP.
We verzamelen –met de lagere school en de gele klas- tussen de herfstvakantie
en de krokusvakantie zoveel mogelijk stickers op een spaarkaart.
Waar liggen alle fluovestjes?
Zijn ze voorzien van naam ?
Of heb je een fluohoes om over de boekentas te trekken?
LAAT JE ZIEN IN HET VERKEER !

Een blik op de volgende maanden….

Neem ook geregeld een kijkje op onze website
voor een volledige jaarkalender !
Schoolvakanties schooljaar 2018-2019 :
Herfstvakantie : van maandag 29 oktober t.e.m. zondag 4 november
Kerstvakantie : van maandag 24 december t.e.m. zondag 6 januari
Krokusvakantie : van maandag 4 maart t.e.m. zondag 10 maart
Paasvakantie : van maandag 8 april t.e.m. Paasmaandag 22 april
Hemelvaartsdag : 30 mei + Brugdag 31 mei
Pinksterweekend : 8 – 9 – 10 juni

Pedagogische Studiedagen en Facultatieve verlofdagen:
facultatieve dag: maandag 11/02/19
pedagogische studiedagen zijn telkens op een woensdag:
5/12/18 - 15/05/19
Andere belangrijke data :
-woensdag 14 november: afhalen wafels, koeken, chocolade
-dinsdag 4 december : Sinterklaas komt op bezoek
- zaterdag 15 december: kerstmarkt – fakkeltocht
-vrijdagnm 11 januari 2019: nieuwjaarsreceptie voor de kinderen
-maandag 18 februari : Kleuters gaan naar Jobland ( binnenspeeltuin )
-vrijdag 1 maart 2019 : Carnavalsdag
-Woensdagnm 24 april Buitenspeeldag
-Dinsdag 7 mei : 3de lj gaat op reis in onze gemeente
-zondag 19 mei 2019 : familiedag
-maandag 20 mei 2019: Schoolreis kleuterschool Vrouwenhof Roosendaal
-dinsdag 21 mei 2019:Schoolreis 1ste graad Planckendael
-21-24 mei 2019 : kasteelklassen voor 4de en 5de lj naar Ny-Hotton
-zondag 26 mei 2019 : Eerste Communie
-woensdag 29 mei 2019: Sportdag kleuterschool
-woensdag 5 juni 2019: schoolfotograaf
-zondag 9 juni 2019 : Vormsel – Plechtige Communie
-woensdag 12 juni 2019: fietsdag kleuterschool
-donderdag 13 juni 2019 : techniekdag 3de, 4de en 5de lj
-dinsdag 25 juni 2019: Sportdag lager
-woensdag 26 juni : schoolviering in de kerk + receptie schoolverlaters ?
Schooljaar 2019-2020 : CIRCUS PICOLINI 8 en 9 november 2019
Instapmomenten schooljaar 2018-2019
Voor de kleuters die instappen na de herfstvakantie op 5 november’18
Op woensdag 24 oktober van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen na de kerstvakantie op 7 januari ‘19
Op woensdag 19 december van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen op vrijdag 1 februari ‘19
Op woensdag 30 januari van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen na de krokusvakantie op 11 maart ‘19
Op woensdag 27 februari van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen na de paasvakantie op 23 april ‘19
Op woensdag 3 april van 8.45u tot 9.45u
Voor de kleuters die instappen op 3 juni ‘19
Op woensdag 29 mei van 8.45u tot 9.45u

WIST JE DATJES
-Wist je dat
-dat onze oudste kleuters genoten hebben van het maken van de
pompoensoep.
-dat we bij het opstellen van onze nieuwsbrief nog niet weten wat onze
grootouders vonden van de herfstwandeling in de Wolfsheuvel.
-dat de eerste rapportjes van dit schooljaar worden bedeeld.
-dat we hopen dat iedereen zichtbaar in het verkeer is…..
-dat al onze klassen van het lager iets hebben gemaakt als deelname aan “24u
vrede”.
-dat we steeds blij zijn met zwart zand om in de schooltuin aan te vullen.
Na het rooien is de tuin ongelijk en willen we aanvullen alvorens aan te planten.

Hoedje af !!

CHAPEAU !!

BEDANKJES
-De leerkrachten bedanken de ouderraad voor de lekkere appeltaart op de
dag van de leerkracht! Die heeft ons goed gesmaakt!
-Het 4de, 5de en 6de leerjaar bedanken de mama die ijverig het geld mee
telde op het dierencasino!
-Bedankt aan alle ouders die een dier brachten voor het dierencasino!
-Bedankt aan alle dieren die meededen aan het dierencasino! Ze bezorgden
de kinderen een fijne dierendag op school!
-Het 4de, 5de en 6de leerjaar bedanken de fietsbegeleiders naar Technopolis
on tour!
- Dankjewel voor de lekkere groenten voor de pompoensoep bij de
grootouderwandeling.
-Aan de fietsbegeleiders van het zesde leerjaar bedankt voor de begeleiding
naar de Vroente!
-Dankjewel aan de creatieve mama voor de mooie zelfgemaakte
poppekleedjes voor de poppen in de blauwe klas.
-Bedankt voor het witte zandbakzand dat we van een gezin hebben gekregen.
-Bedankt aan enkele mensen van de ouderraad om mee te helpen bij de
organisatie van de herfstwandeling van onze kleuters met hun grootouders.

FEESTHOED OP VOOR
DE JARIGEN VAN DEZE MAAND !
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Satine Francken
Fin Adriaenssens
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Allerheiligen
Allerzielen
Instapmoment
Stagejuf in de gele klas

Stagejuf in de groene klas
Stagejuf in de groene klas t.e.m. 16/11
Stagejuf in het 1ste lj t.e.m. 16/11
Ophalen wafel en chocoladedozen van 8u tot 13u
bibliotheekbezoek

Theatervoorstelling voor rode en blauwe klas ( kleuterschool WIGO )

Stagejuf in het 1ste lj t.e.m. 7/12
Vluchtpost voor 2de graad i.s.m. Vredescentrum

