
De dagen beginnen te korten en dat betekent dat het ‘s morgens nog wat 
donkerder is om naar school te komen. Dus halen we onze fluo-hesjes terug 
boven. Dat wil zeggen dat vanaf dinsdag 8/11 onze kleuters en leerlingen 
naar school komen met hun fluo-hesje aan en naar huis gaan met hun fluo-
hesje aan. We verwachten dat de ouders hier mee op toezien dat dit gebeurt. 
Het is voor de veiligheid van de kinderen. 
 
Van 7 tot en met 10 november houden wij  
onze jaarlijkse verkeersweek:  
8 november: start “Helm op, fluo top” 
9 november: wieltjesdag voor L1 en L2 
10 november: FLUODAG en wieltjesdag  
voor de kleuterschool. 
 
De brief volgt na de vakantie. 

Welkom in het muzische atelier! 
 

Op woensdag 26/10 gingen we met de hele school aan de slag 
rond muzische in een atelier. Zo konden de leerlingen en de 
kleuters van de bijtjesklas zich uitleven in een muzikale 

workshop zoals body-percussie, boom snap clap, een muzikaal 
verhaal, zingen in 2 stemmen,…  

De kinderen van de leefgroepen werkten met een 
doorschuifsysteem rond een bepaald domein zoals beeld, 
drama, muziek of dans. 

Foto’s van deze muzische voormiddag kunnen jullie  
terugvinden op  

www.basisschooltspoor.be of via onze app. 
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Wist je dat … 
 
• het op woensdag 9 

november 

wieltjesdag is voor 

de kinderen van L1 

en L2  

 

• het op donderdag 

10 november 

wieltjesdag is voor 

de kleuterschool 

 

• er nog vrijwilligers 

gezocht worden 

voor de 

schoolstraat? 

Kandidaten mogen 

dit melden aan juf 

Sarah 

 

• wij op zoek zijn naar 

een klusjeman? Ook 

deze kandidaten 

mogen zich melden 

bij juf Sarah 

 

 

 

 

 

 

 

 

                AANDACHT! 

 

• De school start om 8u 30! 

Het zou fijn zijn als 

IEDEREEN na de 

vakantie terug zijn best 

doet om op tijd te zijn.  

 

• Op woensdag mogen de 

kinderen een koek 

meebrengen. Deze moet 

in een koekendoos zonder 

papiertjes! 

 

• We hebben respect voor 

elkaar, de leerkrachten en 

het materiaal! 

 

• Een warme oproep om 

gezonde brooddozen mee 

te geven aan de kinderen. 
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