
 
Beste ouders en kinderen,  

 

Onze nieuwsbrief van november. 

 

Bedankt 

 

Graag willen we iedereen bedanken voor de fijne samenwerking op de klusdag van  

12 oktober. Jaarlijks zetten ouders zich samen met het team in om op  De Spiegel fijne 

activiteiten te organiseren. Zonder jullie geen klusdag, geen aperitief in het park, geen 

Pierkesloop, geen spaghetti festijn, geen kinderfuif, geen nieuwjaarsbabbel, geen Quiz, geen 

grote mensenfuif, geen Friegelfeest, geen taalateliers, geen EHBO ateliers,.. 

De volgende activiteit is het spaghettifestijn, gekoppeld aan de kinderfuif. Een hele leuke 

avond voor ouders en kinderen. Het feestcomité bedenkt het concept en zit voor elke 

activiteit graag samen om alles te organiseren. 

De avond zelf hebben we ook uw hulp nodig. 

De takenlijst hangt aan de schoolingang. We rekenen bij deze activiteit vooral op hulp uit de 

klassen van Ruth en Majella. 

De opbrengst van onze activiteiten gaat naar de schoolwerking. 

 

 
 

Voorleesweek 

 

Voorlezen, is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de Voorleesweek zetten we 

graag het belang én het plezier van voorlezen en lezen extra  in de kijker. 

De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november 2019 en staat in het teken van 

'voorleesrituelen'. Elke avond een verhaaltje na het tandenpoetsen, elke dag een leuk 

fragment om de schooldag af te sluiten. Van voorlezen en lezen een vaste gewoonte maken, 

daar draait het om! In onze klassen lezen de juffen voor, lezen de kinderen voor elkaar voor, 

maar nodigen we tevens ouders en grootouders uit om een voorleesmomentje in de klas te 

houden. Spreek zeker de klasjuf aan als je hieraan graag zou meewerken. 

 

 



 

Taalateliers 

 

Ben jij een ouder met een andere moedertaal dan het Nederlands? Wil je onze leerlingen 

graag van die taal laten proeven tijdens een taalatelier. Dan zoeken wij jou! Tijdens een 

taalatelier werk je met een groepje van 10 kinderen op een speelse manier rond de taal. 

Een liedje, enkele woordjes, een spelletje, tellen,vertellen… 

Zie het echt laagdrempelig en vrees niet. Het gaat er voornamelijk om , om op een 

ongedwongen manier kennis te maken met  de andere taal, ze eens te horen, iets te 

proberen zeggen en er plezier aan te beleven. Kinderen vinden het heel fijn als mama’s of 

papa’s dit in hun klasje komen doen.  

Onze ateliers gaan ditmaal door op woensdag 13 november. Kan u deze keer of helpt u graag 

een volgende keer, stuur dan zeker een mail naar annemarieleuridan@yahoo.com of 

emmievannest@yahoo.co Alvast bedankt aan deze ouders voor de hulp bij het organiseren 

van de taalateliers. 

 

 
 

Geen school 

 

Maandag  11 november is een officiële feestdag en is er dus geen school. 

Ook het Stibo is gesloten. 

 

Woensdag 22 november is er geen school wegens een pedagogische studiedag. 

Het team leert bij en deze keer over Van Eyck. We laten ons onderdompelen in de wereld 

van deze schilder om jullie kinderen nog beter te begeleiden tijdens ons schoolproject na de 

kerstvakantie rond deze Vlaamse Meester. 

We kunnen alvast vertellen dat we  dan met de ganse school de tentoonstelling bezoeken  

https://persruimte.stad.gent/172997-jan-van-eyck-tentoonstelling-in-gent-wordt-de-

grootste-ooit 

Het Stibo is op 22/11 wel open. Inschrijven is noodzakelijk .  
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luizen 

 

Vandaag werden de haartjes van de kinderen gecontroleerd op neten of luizen. 

Sommige kinderen kregen een briefje mee. 

Dit betekent dat u uw kind dit weekend moet behandelen. 

Een snelle aanpak is nodig. Kinderen die een briefje meekregen (lager of kleuter) gaan 

dinsdag even in het Stibo langs. 

Bedankt aan onze Stibobegeleiders om ons hierin te helpen. 

Tevens een warme welcome back aan Nadjia die lang afwezig was wegens een ongeval. 

 

 
Een heel fijn weekend. 

Vriendelijke groeten. 

Het Spiegelteam 


