
  

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 

 

December 2019 Nieuwsflash    

Wist je dat … 
 
• wij sinds 7 november 

een leerlingenraad 

hebben? Daarin 

zetelen kinderen van 

L3-L6.   

 

• de bosklassen super 

leuk waren!  

 

• juf Kathy  zwanger 

is. De baby wordt 

eind april verwacht. 

 

• het speelplaatsteam 

voor de 1e keer heeft 

samengezeten met 

“Groenman” om te 

plannen. Hij komt 

mee onze 

speelplaats onder 

handen nemen.   

 

• we een vernieuwde 

website 

www.basisschooltsp

oor.be 

    en app hebben. Info 

zie aan het infobord 

aan de poort. 

 

 

 

                AANDACHT! 

 

 

 

•   Alle kinderen moeten 

een fluo-hesje  van de 

school dragen en 

aandoen om naar 

school te komen. Is het 

fluo-hesje kwijt, kan je 

een nieuw kopen. 

 

 

 

 

Maten van ’t Spoor mogen 

alweer de buurtpolitie 

verwelkomen! 
Dit jaar namen we terug deel aan de  
actie “Maat op straat” en ook dit jaar  
heeft ‘t Spoor gewonnen. Opnieuw kwam 
de buurtpolitie langs voor onze leerlingen van 
de lagere school. 
    

       
   

Overnachting op school 
Op 21 november was het een spannende dag voor de 

leerlingen van L1 en L2. Zij bleven een nachtje slapen op 

school. Het was een drukke dag voor de leerlingen. Na het 

bezoek van de buurtpolitie, gingen ze op stap naar het 

“kasteel van de Sint”. Als iedereen weg was, gingen L1 en 

L2 speculaas bakken, was er een pietenparcours in de 

turnzaal en aten ze lekkere spaghetti gemaakt door L6. Na 

een leuk poppenkastverhaal was het tijd om te gaan 

slapen. Lekker gezellig in de klassen.  

De volgende dag nog een ontbijt in de klas, boterhammen 

maken voor ’s middags en er dan terug in vliegen. Om 15u 

10 mochten de ouders hun kinderen terug in de armen 

sluiten. Voor wie was dit het spannendst geweest? 

De foto’s van dit avontuur kunnen jullie bekijken op de 

website of via de app. 

En de winnaars 

zijn……. 

 
Tijdens de voorleesweek hielden 

we een wedstrijd. De leerlingen 

mochten ons een foto doorsturen 

van hun voorleesritueel.  

Uit de ingezonden foto’s werden 2 

winnaars gekozen: Renske (K3) 

en Ninoska (L2). Zij kregen een 

dekentje voor tijdens hun 

“gezellig” voorleesritueel.  
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