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Maandpuntjes axenroos: 
- Ik durf nee te zeggen! 

- Ik geef kritiek op een nette manier. 
 

mei 2022  Activiteit 

  Zondag 1 mei: Feest van de Arbeid  

ma 02 

 
 

 

Facultatieve verlofdag 

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

dagje vrij. 

Medisch onderzoek KO °2018 

De kleuters geboren in 2018 ondergaan een volledig medisch onderzoek. Dit onderzoek vindt 

plaats op het CLB-centrum te Hoogstraten. Ogen, spraak en algemene ontwikkeling worden 

nader bekeken. 

di 03 
 

Culturele voorstelling LO 1-2 
De leerlingen van het 1ste en het 2de leerjaar gaan deze namiddag naar een culturele 
voorstelling. 

wo 04 
 

Schoolfotografie 
De fotograaf komt naar onze school om klasfoto’s te maken en om de kinderen 

afzonderlijk en/of samen met broer of zus te fotograferen.  

do 05  

Medisch onderzoek KO °2018 

De kleuters geboren in 2018 ondergaan een volledig medisch onderzoek. Dit onderzoek vindt 

plaats op het CLB-centrum te Hoogstraten. Ogen, spraak en algemene ontwikkeling worden 

nader bekeken. 

vr 06 
 

Zwemmen 

De leerlingen van klas 1 en 2 en klas 3 en 4 gaan deze voormiddag zwemmen. 

za 07   

ma 09   

di 10 
 

Uitstap Hidrodoe LO 3-4 
De leerlingen van het 3de en het 4de leerjaar gaan vandaag op uitstap naar Hidrodoe 
in Herentals. 

wo 11 
 

Sportdag KO 

Enkele 6de-jaars studenten van Campos Turnhout hebben een sportdag uitgewerkt 
voor onze peuters en kleuters. 

do 12 

 
 

 

 

Inschrijfdag nieuwe kleuters 
Nieuwe kleuters die na Hemelvaart naar school komen, brengen samen met hun 
ouders een bezoek aan de klas van juf Fanny. Deze “open-inschrijf-dag” vindt plaats 

van 09.30 uur tot 10.30 uur. 
Vredesdag LO 5-6 
Vandaag nemen de leerlingen van de 3de graad deel aan de tweejaarlijkse 
Vredesweek. Op het programma staan: 

 presentatie over WOI 
 fietstocht naar Weelde-Station met bezoek aan de loopgraven 

 geleid bezoek aan de Dodendraad in Zondereigen 
Alle leerlingen komen vandaag met een verkeersveilige fiets naar school! 

vr 13 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 en klas 5 en 6 gaan deze namiddag zwemmen. 

zo 15   

ma 16 
 

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

di 17   

wo 18   

do 19   

vr 20 
 

Zwemmen 
De leerlingen van klas 1 en 2 en klas 3 en 4 gaan deze namiddag zwemmen. 



za 21 – zo 

22  
Schoolfeest 

ma 23   

di 24   

wo 25 
 

Pedagogische studiedag 

Alle peuters, kleuters en leerlingen van de lagere school hebben vandaag een dagje 
vrij. Het leerkrachtenteam werkt verder rond het thema ‘Breed evalueren’. 

do 26 
 

Hemelvaart 

vr 27 
 

Brugdag 

   

ma 30   

di 31 
 

Schoolreis KO  

Onze peuters en kleuters trekken vandaag op schoolreis naar de Steenuil. 

 
 

 

Denk alvast aan: 

Donderdag 2 juni: zitdag CLB 
Vrijdag 3 juni: sportdag LO 
Maandag 6 juni: pinkstermaandag 
Donderdag 9 juni: kijkdag KO 
Woensdag 22 juni: overgangsreceptie KO 3 
 
CLB 

Ouders die een gesprek wensen met onze CLB-medewerker kunnen hiervoor een afspraak maken. De 

contactgegevens kunnen via de klasleerkrachten opgevraagd worden. 
 
Middagouders 
Onze lagere school is 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. 
 

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 

Ik durf nee te zeggen! 

 

 Deze periode staat Bonkie de steenbok centraal.  

 
 Een steenbok zet zich schrap op zijn rots: hij laat niemand anders toe. Wie te 

 dichtbij komt, riskeert een stevige kopstoot. Een mens die zich gedraagt als een 
 steenbok, kan zijn terrein afbakenen. Hij of zij kan de eisen van anderen weerstaan. 
 
 Een goedgemutste steenbok wordt gekenmerkt door assertief zijn, keuzes maken, opkomen  voor eigen 
 belang en zich ergens in kunnen vastbijten. 
 
 Een slechtgemutste steenbok wordt gekenmerkt door altijd koppig zijn, egoïstisch zijn, zich steeds verzetten 

 en tegenspreken. 
 
 

Ik geef kritiek op een nette manier!  
 
 Ook Krik de havik staat centraal. 

 
Een kind dat zich gedraagt als een havik, kan aanwijzen wat fout loopt of onjuist is. Het heeft een kritische 
blik en deinst er niet voor terug onrechtvaardigheden aan te vechten. Het stelt kritische vragen om te 
toetsen of er in datgene wat aangeboden wordt geen onjuistheden of fouten te ontdekken zijn. 

 

Werkgroep verkeer 

10 op 10 

Stappen met je kleuter in het echte verkeer vraagt veel aandacht en geduld. 

Een kleuter heeft een beperkte waarneming en voert alle handelingen trager 

uit. Daardoor is de stoep nooit voor 100% veilig. Neem je kleuter altijd bij de 

hand en laat hem aan de kant van de huizen stappen. Ook bij het omkeren blijft 

de kleuter aan de huizenkant. Heb je een kleuter die graag een eindje voorop 

loopt? Dit kan in een rustige omgeving waarbij je duidelijke afspraken maakt 

over wanneer, waar... te stoppen en te wachten 

 

Lagere school kinderen kennen inmiddels in de ruimere schoolomgeving de 

gevaarlijke punten voor voetgangers. Bekijk thuis de route van verplaatsingen die je kind zelfstandig 

aflegt en overloop samen de moeilijke punten. 
 
Werkgroep verkeer 

 

 


