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Sportdag thema ‘Sinterklaas’ KO 
Meester Arne organiseert deze voormiddag voor onze peuters en kleuters een 
sportdag in het thema ‘Sinterklaas’. 

Onze kleuterjuffen zullen tijdens de voormiddag verder verhuizen naar de oude 
pastoorswoning naast de kerk. 
Bibbezoek klas 3 en 4 
De leerlingen van klas 3 en 4 gaan deze voormiddag naar de bibliotheek. 
Rode duiveldag  
Op 20 november startte het WK voetbal. Op 1 december om 16 uur spelen de Rode 
Duivels hun derde match. Alle kinderen mogen die dag in onze 3-kleur naar school 

komen. Je hoeft hiervoor niets te kopen, je hebt zeker een rode, gele of zwarte trui 
of sjaal in je kast liggen. 

vr 02 

 
 

 

 

Sinterklaaswandeling KO + speelparadijs 

Vandaag gaan onze kleuters de Sinterklaaswandeling in Weelde-Statie doen in de 
voormiddag, in de namiddag spelen ze in ’t Spoor in het ‘Speelparadijs’. 
Opgelet: deze uitstap gaat enkel door bij mooi weer. 
Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 05 

 

Start ‘Kleuterhuis’ 
De voorbije weken werd er druk ingepakt, weggegooid, weggebracht en verhuisd 
door onze kleuterjuffen en andere leerkrachten met de hulp van de ouderraad, de 
gemeente en andere vrijwilligers. Vanaf vandaag starten de kleuters in het 

‘kleuterhuis’.  
CLB: medisch onderzoek 6de leerjaar 
De leerlingen van het 6de leerjaar krijgen deze voormiddag een volledig medisch 
onderzoek. Dit onderzoek vindt plaats in het CLB centrum te Hoogstraten. De 

leerlingen gaan hier naartoe met de bus. Zij blijven eten op school . We kunnen niet 
met zekerheid zeggen dat ze om 12.00u. terug op school zijn. 
Het CLB vraagt om de vaccinatiekaart of het boekje van Kind en Gezin mee te 

brengen. 
Alle kinderen zijn op tijd op school, de bus vertrekt stipt om 08.30u. 

di 06 
 

MOEV: Kronkeldiedoe LO 1 en 2 
De leerlingen van klas 1 en 2 nemen deze namiddag deel aan de MOEV-activiteit 
‘Kronkeldiedoe’. 

wo 07 

 
 

 

 

 

 

Inschrijfdag nieuwe kleuters 
Nieuwe kleuters die na de kerstvakantie naar school komen, brengen samen met hun 
ouders een bezoek aan de klas van juf Els. Deze “open-inschrijf-dag” vindt plaats van 
09.15 uur tot 10.30 uur. 
Onze kleuters zijn verhuisd naar de woning naast de kerk, ons ‘kleuterhuis’. 
Ouders van alle kleuters zijn welkom om een kijkje te komen nemen in ons 

‘Kleuterhuis’ tussen 11.30u. – 12.15u. 

Zitdag CLB 
Deze voormiddag is onze CLB-medewerker Elien Van Ael op onze school. Samen met 
onze zorgcoördinator juf Bieke en de klasleerkrachten bespreekt zij de leerlingen. 

do 08   

vr 09 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 gaan deze namiddag zwemmen. 

   



ma 12   

di 13 
 

Uitstap Speelgoedmuseum klas 3 en 4 
De leerlingen van klas 3 en 4 gaan vandaag met de trein richting Speelgoedmuseum 
in Mechelen. 

wo 14   

do 15   

vr 16 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 en de oudste kleuters gaan deze namiddag zwemmen. 

   

ma 19 
 

Uitstap Secundair Onderwijs: HT2O 
De leerlingen van klas 5 en 6 brengen deze voormiddag een bezoek aan HT2O. 

di 20   

wo 21   

do 22  

Kerstviering 

De leerlingen van de lagere school sluiten de adventswerking af met een kerstviering 
in de kerk om 09.00 uur. Alle ouders, ook die van de kleuters; nodigen we uit om 
samen met ons te vieren. 

vr 23 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 3 en 4 gaan deze namiddag zwemmen. 

 

 Kerstvakantie 
Van zaterdag 24 december 2022 t.e.m. zondag 8 januari 2023 
Zondag 25 december: Kerstmis 
Zondag 1 januari: Nieuwjaar 

 

Denk alvast aan: 

Vrijdag 27 januari 2023: facultatieve verlofdag 
 

 
Spek je kasactie van Jumbo 
 
Ook dit schooljaar nemen we deel aan deze actie van Jumbo. Van 17 oktober tot en met 4 

december kunnen schoolpunten (vouchers)in de Jumbo in Baarle-Nassau aan de scanzuil 

gedoneerd worden aan onze school. De punten mogen ook aan de klasleerkrachten bezorgd 
worden. 
 
 

 
Kledinginzamelingsactie 

Ook deze keer was de kledinginzameling weer een groot succes. We zamelden 1660 kg in. 
 
Inzamelen batterijen en kiwistickers 
Onze school zamelt nog steeds lege batterijen en kiwistickers in. 
De lege batterijen kunnen in de bebat-tonnen op de speelplaats gedaan worden,  
de kiwistickers kunnen aan de klasleerkrachten bezorgd worden. 
De bebatpunten worden ook gebruikt om speelplaatskoffers verder aan te vullen  

en samen te stellen. 

Met de kiwistickers kunnen we ballen aankopen. 

 

Maandpuntje goed-gevoel-school  

                                                                    
Beste ouders,  
 
We vinden het belangrijk dat iedereen zich goed voelt op onze school!       

De rode draad gedurende dit schooljaar is “We maken van onze school  
EEN-GOED-GEVOEL-SCHOOL’ 
en dit als preventie tegen pesten.  

 
In december is ons aandachtspunt : “ Gezellige school “  
De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

  

 

Bezoek ons op het web  ! 

www.dehorizon-tspoor.be 

 



 

Werkgroep verkeer 

10 op 10 

Tijdens de donkere maanden in de herfst en de winter zijn de dagen kort en is het vaak 

nog donker als je kind naar school vertrekt. Een goede zichtbaarheid in het verkeer door 
het gebruik van fietsverlichting en fluorescerend materiaal is dan van cruciaal belang om 

veilig naar school te fietsen.  
Moedig je kind aan om de fietsverlichting ook daadwerkelijk te gebruiken zodra het nodig 
is. Ook het dragen van een fluohesje valt op in het verkeer en vermindert het risico op 
ongevallen.   
Als ouder het goede voorbeeld geven werkt natuurlijk stimulerend voor je kind. 
 
Werkgroep verkeer 

 

 


