‘t Schoolbord
Maandpuntjes Axenroos:
- Welkom op school, laat je zien!
- Dat heb je geweldig gedaan!
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Activiteit
Sinterklaas
De peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school mogen hun schoen
meebrengen. Ze mogen deze vullen met ‘iets lekkers’ om het paard van Sinterklaas
eens te verwennen.
Sint op bezoek
Tijdens de namiddag komen de Sint en zijn Zwarte Pieten op bezoek in de school.
Voor de speeltijd trekken zij naar de peuters en kleuters in de kleuterschool, na de
speeltijd bezoeken zij de leerlingen van de lagere 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.
Zwemmen
De leerlingen van klas 1 en 2 en klas 5 en 6 gaan deze voormiddag zwemmen.
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Ouderraad
De leden van de ouderraad vergaderen deze avond digitaal vanaf 20.00u.
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Zwemmen
De leerlingen van klas 1 en 2 en klas 3 en 4 gaan deze voormiddag zwemmen.
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MOEV: Kronkeldiedoe LO 1 en 2
De leerlingen van klas 1 en 2 nemen deze voormiddag deel aan de MOEV-activiteit
‘Kronkeldiedoe’.
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Inschrijfdag nieuwe kleuters: enkel na afspraak
De kinderen die binnenkort voor het eerst naar school stappen, mogen alvast een
kijkje komen nemen met hun ouders. Ken je nog iemand? Nodig hen gerust uit om
kennis te maken met onze school.
We vragen wel om een afspraak te maken via mail (info@dehorizontspoor.kobart.be) of telefoon (014/63 37 10).
Zwemmen
De leerlingen van klas 1 en 2 en klas 5 en 6 gaan deze voormiddag zwemmen
Kerstmarkt: Weelde-Station: geannuleerd
Ook dit jaar gaat de kerstmarkt niet door. Te veel risico, te lastige maatregelen door
Corona,… dit alles legt een demper op onze gezellige, feestelijke kerstmarkt.
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Kerstfeest kleuters
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de peuters en kleuters een kerstfeest in de
kleuterschool.
Kerstfeest
Naar jaarlijkse gewoonte organiseren de kinderen van de lagere school een kerstfeest
in de klas. Dit gaat door tijdens de namiddag. Elk kind mag hiervoor een cadeautje
meebrengen ter waarde van € 3,00.
Vanaf volgend schooljaar zullen de kinderen in de klas zelf iets knutselen voor het
kerstfeestje..
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Zwemmen
De leerlingen klas 3 en 4 en de kikkers van juf Han gaan deze voormiddag zwemmen.
Halve dag vakantie

OPGELET: De school eindigt vandaag om 11.55 uur.

Kerstvakantie: van vrijdagmiddag 24 december 2021
t.e.m. zondag 9 januari 2022
zaterdag 25 december: Kerstmis

zaterdag 1 januari: Nieuwjaar

Denk alvast aan:
20 januari: kijkdag KO
Coronamaatregelen: ventileren in de klas
Om goed te kunnen ventileren, staan er in alle lokalen de ganse dag ramen/deuren open. Gelieve uw kind
aangepaste, warme kledij aan te geven, of een extra vest, sjaal,… mee te geven voor in de klas.
Spek je kasactie van Jumbo
Ook dit schooljaar nemen we deel aan deze actie van Jumbo. Van 10 november tot en met
18 januari 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.
Middagouders
Onze kleuter- en lagere school zijn op zoek naar extra middagmoeders of –vaders, -oma, opa,... voor de speelplaatsbegeleiding tijdens de middag op maandag, dinsdag, donderdag
en vrijdag.
Heb je zelf zin of ken je iemand in je vrienden- of familiekring om ons te komen helpen, geef dan een
seintje. Een vrijwilligersvergoeding wordt voorzien.
Aandachtspunten:
Op tijd komen
Onze schooldag start ’s morgens om 08.45u. en ‘s middags terug om 13.10u. Gelieve deze uren te respecteren.
Kinderen die later in de klas worden afgezet, storen het klasgebeuren.
Afhalen kinderen
De school eindigt om 15.35 uur. Om de ouder- en kleuterstroom te stroomlijnen, kunnen onze peuters en kleuters
reeds vanaf 15 30 uur opgehaald worden aan de kleine poort. De kleuters wachten dan samen met hun ouders op
hun broertjes en zusjes van de lagere school aan de grote poort. Op deze wijze trachten we te vermijden dat
ouders, peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school elkaar zo weinig mogelijk hinderen bij het verlaten
van de school.
Kinderopvang:
Vanaf 15.30u. worden eerst de kleuters opgehaald in de kleuterschool. Om 15.35 uur sluiten ook de andere
leerlingen aan op de speelplaats van de lager school.
De naschoolse opvang bij Lucia eindigt om 18.00u. Gelieve ook dit einduur te respecteren.
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.

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
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

