
  

Onze 5- jarigen hebben op 
woensdag 18 november een echt 

“roetpieten-trainingskamp” 
gevolgd. Zij zijn met vlag en 
wimpel geslaagd. Als Sinterklaas 

nog eens hulp nodg heeft, kan hij 
bij ons terecht.  

En op woensdag 25 november 
mochten ze eens kennismaken 
met het programmeren. In deze 

workshop van “Digitale wolven” 
werkten ze met een 

doorschuifsysteem. Zo kwamen 
de kleuters met verschillende 
technieken in aanraking. Zo 

programmeerden ze een Duplo 
trein (Coding Express), maakten 
ze pixel puzzels en kleurden ze 

Augmented Reality maskers. Het 

zag er allemaal heel cool uit. 
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Wist je dat … 
 
• juf Tifanny terug is 

op school. Zij werkt 

op donderdag en 

vrijdag en woensdag 

om de 14 dagen. 

 

• maandag onze 

speelplaatswerken 

starten! 

 

• je nog steeds foto’s 

kan bezichtigen op 

www.basisschooltsp

oor.be  

 

 

                AANDACHT! 

 

• Sinds 1 oktober heeft de 

overheid beslist dat er 

in een straal van 200 m 

rond de school een 

mondmaskerplicht  is 

tijdens de piekuren (8u 

15-8u30 en 15u10 en 

15u 30). Er is regelmatig 

controle. 

 

• Sinds 12 november 

wordt de Demerstraat 

een “schoolstraat”. Dat 

wil zeggen dat er 

   ’s morgens en ’s avonds 

geen auto’s meer in de 

straat mogen bij het 

brengen en ophalen van 

de kinderen. Meer info 

volgt in een brief 

 

•  Wij komen elke dag met 

onze fluovest naar 

school! 

 

 

 

 

 
Een dank je wel! 

 

Wij willen onze ouders bedanken voor 

al hun inspanningen van de laatste 

maanden. De huidige situatie maakt 

dat niet altijd alles kan verlopen zoals 

we het zouden willen. Toch kunnen 

wij op jullie rekenen bij het houden 

aan de afspraken, maatregelen, … 

Stapje voor stapje zal het wel weer de 

goede richting uitgaan. Dat kan 

echter alleen als iedereen zijn best 

blijft doen. Blijf je aan de afspraken 

en maatregelen houden. Doe dit niet 

alleen voor jezelf, maar ook voor 

elkaar. 

De voorleesweek. 
 
Door de verlengde vakantie en de verstrengde maatregelen zijn 
onze plannen voor de voorleesweek een beetje in het water 
gevallen. Geen ouders die eens konden komen voorlezen, geen 
fotowedstrijd, … Niet tegenstaande dat hebben we op school wel 
heel veel voorgelezen. Onze leeskwartiertjes werden voor een 
keertje voorleeskwartiertjes. Van kleine tot grote boeken, van 
spannende tot grappige verhalen, …. 
Voorlezen kan elke avond en stimuleert de taal van de kinderen. 
Dus… de voorleesweek is misschien voorbij, maar het voorlezen 
mogen jullie zeker verderzetten. 
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