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Maandpuntjes axenroos: 
- Welkom op school, laat je zien! 
- Dat heb je geweldig gedaan! 

 
november 

2021 
 Activiteit 

za 02  

 HERFSTVAKANTIE 
Van zaterdag 30 oktober t.e.m. zondag 7 november 2021 

maandag 1 november: Allerheiligen 

dinsdag 2 november: Allerzielen 

ma 08 

 
 

 

Welkom nieuwe kleuters 

We verwelkomen vandaag onze nieuwe peuters bij juf Els en juf Ilse en hopen 

dat ze zich snel thuis voelen in onze school. 

Startdag fluo-actie 

Vandaag start onze fluo-actie, alle kinderen mogen vandaag verkleed in fluo naar 

school komen. 

di 09   

wo 10   

do 11 
 

Wapenstilstand 

vr 12 
 

Facultatieve verlofdag 
Alle peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school hebben vandaag een dagje 
vrij. 

   

ma 15 
 Ouderraad  

De leden van de ouderraad vergaderen deze avond vanaf 20.00u. 

di 16   

wo 17   

do 18  Kledinginzamelingsactie 

vr 19 

 

 

 

 

Kledinginzamelingsactie 

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

De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun eerste rapport. 
Oudercontact LO 1 
Juf Kris nodigt de ouders van haar leerlingen uit voor een eerste oudercontact. 

   

ma 22 
 

Oudercontact LO 2-3-4-5-6 

De leerkrachten van de lagere school nodigen de ouders van hun leerlingen uit voor 
een eerste oudercontact. 

di 23   

wo 24 
 

Oudercontact KO 
Onze kleuterjuffen nodigen de ouders uit voor een eerste oudercontact. 

do 25 
 

Bibbezoek LO 1 
De leerlingen van het 1ste leerjaar gaan deze voormiddag op uitstap naar de 

bibliotheek in Baarle. 

vr 26 
 

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

zo 28 
 

Sinterklaasfeest 
Net als de vorige jaren brengen Sinterklaas en Zwarte Piet een bezoek aan 
Zondereigen. Om 14.00 uur verwachten we het hoog gezelschap in ‘t Schuttershof. 
Alle kinderen (ook kleuters) komen om 13.30 uur samen op de speelplaats van de 
kleuterschool om samen met de Sinterklaasvrienden in stoet de Sint naar ‘t 
Schuttershof te begeleiden. 

ma 29 
 

Bosklassen LO 5-6 
De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar trekken deze week naar Durbuy op 
bosklassen. 



di 30   

wo 01 

 

 

 

 

do 02   

vr 03 
 

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

…   

 

 

 

Denk alvast aan: 
15 december: kijkdag KO 
23 december: eucharistieviering: Kerstmis 

24 december: enkel in de voormiddag school 
 

Coronamaatregelen: ventileren in de klas 
Om goed te kunnen ventileren, staan er in alle lokalen de ganse dag ramen open. Gelieve uw kind  
aangepaste, warme kledij aan te geven, of een extra vest, sjaal,… mee te geven voor in de klas. 
 

Onderwijscheques grondgebied Merksplas 
Het lokaal bestuur van Merksplas wil in samenwerking met de Basisscholen van grondgebied Merksplas, 
kwetsbare gezinnen ondersteunen met onderwijscheques. Dus ook voor kinderen van onze school De Horizon die 
op grondgebied Merksplas wonen.  Een onderwijscheque is een cheque ter waarde van 10 euro die gebruikt kan 
worden om een deel van de schoolrekening te betalen. Ouders die recht hebben op de verhoogde 
tegemoetkoming of gezinnen die in schuldbemiddeling zijn, kunnen onderwijscheques aanvragen. Elk oudste 
kind van een gezin op grondgebied Merksplas ontvangt een formulier.  

De tussenkomst voor kinderen uit de kleuterschool en lagere school bedraagt 40 euro. Ook gezinnen 
met kinderen in het middelbaar en hoger onderwijs kunnen in aanmerking komen voor 
onderwijscheques. Bij twijfel, vul zeker het formulier in!  De aanvraag voor eventuele onderwijscheques ten 

laatste maandag 29 november ingevuld afgeven op school of in de bus van het Sociaal Huis doen. Dit kan 
ook digitaal. (zie flyer) Dan kan het Sociaal Huis onderzoeken of je recht hebt op de onderwijscheques.  
 
 

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. 

Inktpatronen worden niet meer verzameld op school. 

 

 

Sociale media 

Volg onze school op onze nieuwe Facebookpagina (https://www.facebook.com/dehorizonzondereigen) 

en op onze nieuwe Instagrampagina (https://www.instagram.com/basisschooldehorizon/)   

 

  

https://www.facebook.com/dehorizonzondereigen
https://www.instagram.com/basisschooldehorizon/


 

 

Maandpuntjes Axenroos 

Welkom op school, laat je zien! 
 

 Deze periode staat Zieme de Pauw centraal in onze school. Deze ax staat in het teken 
 van zichzelf tonen. 
  
 Een goedgemutste pauw is gericht op talenten herkennen, trots zijn, zich goed voelen 
 en contact leggen. 
 

 Een slechtgemutste pauw is gericht op opscheppen, zichzelf steeds eerst willen zetten, opvallen en pronken. 
 
 

Dat heb je goed gedaan! 
 

 Ook staat Dag de Wasbeer centraal in onze school. Deze ax staat in het teken van het waarderen van 

 anderen. 
 
 Een goedgemutste wasbeer zal aandacht geven aan anderen, luistert naar wat iedereen te zeggen heeft, 
 geeft complimentjes, kijkt op naar iemand, haalt het beste in anderen naar boven, heeft respect voor 
 anderen, supportert voor zijn vrienden… 
 

 Een slechtgemutste wasbeer is iemand die te weinig of te veel van deze kwaliteiten bezit. Hij/zij zal 
 iemand overdreven of helemaal nooit ophemelen, niet gemeende complimentjes geven. 

 

 

Werkgroep verkeer 

10 op 10 

De donkere periode staat weer voor de deur. Als school doen we daarom mee met de fluo actie “Helm op, fluo 

top!”  
In deze periode is het extra belangrijk dat de leerlingen en hun ouders opvallen in het 
verkeer.  Het gebruik van degelijke fietsverlichting  en het dragen van een fluovest  is 
belangrijk om veilig naar school te fietsen.  Een helm dragen maakt het plaatje 
compleet. 
De donkere periode start meteen na de herfstvakantie en duurt tot eind februari. 

Succes en laat je zien ! 
 
PS : regelmatig wordt er door kinderen en ouders de straat overgestoken naast het 
zebrapad.  Willen jullie erop letten dat je ook kan oversteken OP het zebrapad.   
Dank je wel ! 
 
Werkgroep verkeer 

 

 


