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We nemen even een weekje rust om thuis te jong-leren  

 

Na de herfstvakantie start onze circusweek;  

de tent wordt ingericht, we verkennen de tent, we leren meer over 

het circusleven, we leren de familie Hartmann kennen,  

we oefenen samen in de piste,  

we verwelkomen 2x onze supporters in de circustent,  

we babbelen nadien wat bij met een hapje en een drankje. 

 

Kortom, we hebben allemaal circuskriebels!!! 

. 
 

NIEUWSBRIEF  
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Belangrijke data voor dit schooljaar :  

-Sinterklaas komt op 5/12 langs 

-04/02/20: wintersportdag: lagere school gaat schaatsen in Herentals 

     kleuterschool bezoekt de binnenspeeltuin 

-schoolfotograaf komt langs: 12/02/20 

-Carnavalsdag: 21/02/20 

-Buitenspeeldag: 22/04/20 

-Kids in town: Heel de lagere school bezoekt de stad Antwerpen 31/03/20 

-Vaste datum voor het Vormsel : telkens op de zaterdag in het lange weekend 

van O.H.Hemelvaart. Dit wil zeggen steeds een week na de Eerste Communie. 

Voor schooljaar 2019-2020: Eerste Communie: zondag 17 mei 2020 

     Vormsel: zaterdag 23 mei 2020 

-FAMILIEDAG zondag 7 juni ’20  

-Zeeklassen : 12 – 15 /05/20 

-Schoolreis 3de lj naar Bokrijk: donderdag 28 mei 2020 

-Schoolreis 1ste graad: dinsdag 26 mei 2020 

-26/06/20: receptie voor onze schoolverlaters 

-29/06/20 Joepie, met de hele school op schoolreis naar ???? 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT: 

-dat Mohammed uit de blauwe klas grote broer is geworden. 

Zijn zusje Fayrouz is geboren op 27 september 2019. Ze woog 3,908 kg en was 

53.5 cm groot. 

Een dikke proficiat aan de trotse ouders! 

-dat juf Greet vervangen werd door juf Isabel in het 4de lj. 

-Juf Greet komt terug na de herfstvakantie. 

-dat juf Leen De Maeyer afwezig is wegens ziekte tot eind november 

-dat al onze helpers bij het circusproject een overzichtslijst ontvangen.  

-wil je toch nog helpen, mag je altijd een mailtje naar de directie sturen. 

-dat we nog steeds lege batterijen verzamelen. 

-dat we op zoek zijn naar iemand die elektriciteits-talent heeft: 

 

Wie kan in een lokaal extra stopcontacten voorzien zodat ons 

nieuw digitaal bord beter kan ingezet worden. Bedankt om je 

vinger omhoog te steken  

 

 

WIST JE DATJES 

Een blik op de volgende maanden 



 



 
 

WE JONGLEREN MET BEDANKJES      
 

 

BEDANKJES  
 

-Bedankt aan de helpers die zich hebben opgegeven om ons circusproject te 

ondersteunen.  

-Bedankt aan de vele naaisters die voor de kledij hebben gezorgd. 

 

 

 

 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseert de dorpsraad weer 

een Sinterklaasfeest. Dit jaar met een nieuw concept: 

"Sinterklaasfeest met workshops" 

op 23 november van 14u tot 16u in de parochiezaal van 

Achterbroek. 

En ook dit jaar brengt de Sint voor ieder kind weer een 

verrassing mee. 

Kaarten kosten 3 euro voor een kind en 1 euro voor een 

volwassene. 

Er zijn enkel kaarten in voorverkoop. 

Kaartverkoop in de school Achterbroekstw, woensdag 13 

november van 11u30 tot 12u. 

van 13 november tot 22 november bij: 

Josephina, Roosendaalsebaan 66/5, gsm: 0494 86 18 94 

Wies, Bloemstraat 1, gsm: 0478 48 32 43 

Sarah Van Wezel, Kalmthoutstwg 344, gsm: 0485 62 70 12 
 

 

 

 

 



 

JONG-LEREN IN DE BLAUWE KLAS 
 

 

 

 

 

 



 



 

vr 1 Allerheiligen 

za 2  

zo 3 Aankomst Circus Picolini 

Rond 15u wordt de tent opgesteld 

ma 4 Ons 5de en 6de lj helpen mee de tent in te richten  

(werkkledij en werkhandschoenen aandoen/meebrengen) 

Kriebelteam gaat van start 

Fluo-actie gaat van start 

di 5 2de lj komt niet naar de sportzaal ’s morgens 

Kriebelteam werkt verder 

Uitzonderlijk geen zwembeurten 

nm: vertelmoment in de tent  

Stage in 6de lj 

wo 6 1ste graad komt tegen 8.45u naar Brasschaatstwg 

Voor de kleuters verandert er niets. 

do 7 Vm Generale repetitie: ALLE kinderen verzamelen op Brasschaatstwg 

3de lj heeft het laatste lesuur sporten. 

vr 8 Stage in de rode klas 

Alle kinderen blijven na schooltijd op school, niemand wordt opgehaald 

want om 16u is onze opvoering. 

Na de voorstelling gezellig samenzijn op de speelplaats / dranktent 

za 9 13u alle kinderen verzamelen op Brasschaatstwg; lagere school op de 

speelplaats, kleuters in de sportzaal 

14u 2de opvoering Circus Lindolini 

Na de voorstelling gezellig samenzijn op de speelplaats / dranktent 

17u afbraak circustent 

zo10  

ma 11 Wapenstilstand: Iedereen vrijaf 

di 12 2de lj begint op Brasschaatstwg 

wo 13 Bibliotheek 

13.30u zweminstuif 

do 14  

vr 15  
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za 16 18u gezinsviering in onze parochiekerk 

zo 17  

ma 18 1ste graad: 13.30u Mimuze: “ Maité, het meisje en de vogel “ 

di 19 Zwemmen 

Vm: Sport en spel voor 4-5-6 

Stage rode klas en 6de lj 

wo 20 3de lj bezoekt het gemeentehuis 

do 21  

vr 22 1ste lj Kronkeldidoe in Essen 

za 23  

zo 24  

ma 25 Stage rode klas t.e.m. 29/11 

di 26 Stage 6de lj 

wo 27  

do 28  

vr 29  

za 30  
  
 

 

 

                  
 


