
 
 

 

 

 

 

 

 

 Vrijdag 26 november: Voorleesweek (LS en KS)  

Niets is leuker dan weg te dromen bij een verhaal. Joppe, Lien, Joris 

en Lili lezen vanmiddag een boek voor. Maak het gezellig, sluit je 

ogen en laat je verrassen!   

 

Vrijdag 3 december: Internationale dag van mensen met een beperking (LS)  

Niet altijd makkelijk… een beperking te hebben. Met onze spelletjes 

kan jij deze middag zelf eens ervaren hoe dat voelt.  Durf jij het aan? 

Schrijf je dan binnenkort in op de lijst van de leerlingenraad.  

 

Maandag 6 december: Sinterklaas op school (LS en KS) 

Zie ginds komt de stoomboot… Joepie, de Sint brengt een bezoekje aan onze 

school. Wij begroeten de Sint en zijn pieten op een bijzondere manier: vandaag mag 

je verkleed als Sinterklaas of één van zijn pieten naar school komen.  

 

Maandag 13 december: Fluo-dag (LS en KS)  

Het kan in deze periode behoorlijk donker zijn als je ’s 

ochtends naar school komt. Wij vinden dat veiligheid 

boven alles komt. Vergeet daarom niet je fluo-vestje 

aan te doen. Zo kunnen andere verkeersgebruikers je 

goed zien. Vandaag doen we er nog een schepje 

bovenop: je mag van kop tot teen in fluo naar school 

komen. Laat je zien op onze catwalk en misschien 

word jij wel verkozen tot Miss of Mister FLUO!  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

November en december: respect voor schoolmedewerkers  

Ook nu hebben wij een respectvolle uitdaging voor jullie: respect voor 

schoolmedewerkers. Dit begint ’s morgens al aan de schoolpoort. Wat worden de 

juffen, meesters en vrijwilligers vrolijk van een “goedemorgen” uit jullie monden! Wat 

vinden wij het leuk als we niet omver worden gelopen in de gangen. Ook een deur 

openhouden voor iemand is een heel fijn gebaar. Dank je wel en alsjeblieft horen er 

ook bij. En jullie hebben vast nog meer ideeën om deze taak tot een goed einde te 

brengen.  

 

 


