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 HERFSTVAKANTIE 

Van zaterdag 29 oktober t.e.m. zondag 6 november 2022 
dinsdag 1 november: Allerheiligen 
woensdag 2 november: Allerzielen 

ma 07  

Welkom nieuwe kleuters 

We verwelkomen vandaag onze nieuwe peuters bij juf Els en hopen dat ze zich 

snel thuis voelen in onze school. 

di 08   

wo 09   

do 10 
 

 

Oudercontact klas 1,2,3 en 4 
Vandaag nodigen juf Kris en juf Marleen de ouders van klas 1,2,3 en 4 uit voor een 
eerste oudercontact. 
Rapport 

De leerlingen van de lagere school krijgen vandaag hun eerste rapport. 

Kledinginzamelactie op school 

vr 11 
 

Wapenstilstand 
Kledinginzamelactie op school 

   

ma 14 
 Oudercontact klas 3-4 en klas 5-6 

Juf Marleen, meester Wouter en juf Lore nodigen de ouders van klas 3-4 en klas 5-6 
uit voor een eerste oudercontact. 

di 15 
 Oudercontact klas 5 en 6 

Meester Wouter en juf Lore nodigen de ouders van klas 5 en 6 uit voor een eerste 
oudercontact. 

wo 16   

do 17  

Uitstap Secundair Onderwijs: talentendag Talentenschool LO 5-6 
De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar trekken vandaag naar de Talentenschool 

in Turnhout voor de talentendag. Deze uitstap kan enkel doorgaan wanneer er 
voldoende vervoer is. 

vr 18 
 

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

   

ma 21  Voorleesweek 

di 22   

wo 23   

do 24   

vr 25 
 

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

zo 27 
 

Sinterklaasfeest 
Net als de vorige jaren brengen Sinterklaas en 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 28   

di 29 
 

Sint op bezoek 

Tijdens de voormiddag komen de Sint en zijn Pieten op bezoek in de school. Dit feest 
is mogelijk dankzij de steun van het jeugdwerk Baarle-Hertog en de ouderraad. Ook 
de leerkrachten en kinderen dragen hun steentje bij om de Sint en zijn Pieten passend 
te ontvangen. 

wo 30 
 

Pedagogische studiedag 

Alle peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school hebben vandaag een dagje 



vrij. 

do 01   

vr 02 
 

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

 

Denk alvast aan: 
Woensdag 7 december 2022: kijkmoment 
Donderdag 22 december 2022: 
 
Een nieuwe school … nog steeds onze droom! 

Zoals eerder reeds bekend werd gemaakt, moeten we voor het einde van december een nieuwe 
opvangmogelijkheid voorzien, niet alleen onze klassen van het 3de-4de en 5de-6de leerjaar, maar ook onze zorgklas 
en multiklasje zullen de komende maanden het huidige klooster moeten verlaten… tot het moment dat we de 
nieuwbouw feestelijk in gebruik nemen en het glas kunnen heffen op het nieuwe schoolgebouw. (zie infobrief in 
bijlage) 
 

 

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. 

 
 

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 november is ons aandachtspunt : “ Talenten! “  
De posters van Rube en Rutje hangen ook uit.  

 

 

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 ! 

 
 

Werkgroep verkeer 

 

 

 

Bezoek ons op het web  ! 

www.dehorizon-tspoor.be 

 


