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NOVEMBER
Agenda
Datum

maandag
7 november
dinsdag
8 november
donderdag
10 november
vrijdag
11 november
maandag
14 november
vrijdag
18 november
maandag
21 november
dinsdag
22 november
donderdag
24 november
vrijdag
25 november
woensdag
30 november

Activiteit

Doelgroep

Waar

Wanneer

zwemmen

L2 & L3

Rotselaar

VM

ouderraad

ouders

lagere school

20u30

workshop

L2

BIB

VM

ingeschreven
ploegen

Tiendenschuur

19u45

Rotselaar
gemeentehuis

VM
18u

onderzoek CLB
auteurslezing
auteurslezing

L1 & L3
gemeenteraadsleden
L4
L5
L3

school
BIB
BIB

VM
VM
VM

auteurslezing

L1

BIB

VM

bib-bezoek

L3 & L4

BIB

VM

verlofdag
facultatieve verlofdag
QUIZ: inschrijven zie
bijlage of website van
de ouderraad
zwemmen
kindergemeenteraad

Wisten jullie dat…
*onze tipitent stilaan invulling krijgt? De tent is voorzien van kleurrijke
kussens en een tapijt. Onze klusjesman maakte vorige week ook een
bankenkring. Kijk maar…

Om van onze tent tijdens de speeltijd
een rustig leeshoekje te maken, zoeken
we voor in onze leeskoffer strips of
recente leesboeken van 2018 of jonger.
We hopen dat jullie er een paar kunnen
missen. Onze lezertjes zijn jullie heel
dankbaar!

*we met de dag van de leerkracht super hebben genoten van een
heerlijk ontbijt. Het was een gezellige en verbindende ochtend. Dankjewel aan de leden van de ouderraad om het
ochtendtoezicht een dagje over te nemen en aan al onze leerlingen voor de schitterend geknutselde bloemenpracht.

*Eind september en oktober hebben we weer alle lichtpuntjes, die jarig waren, in de kijker gezet. Er werd aan het rad gedraaid,
met de eerste keer een spetterend dansmoment als resultaat. De 2de keer kregen we 10 minuutjes extra speeltijd. We hebben
er allen van genoten.

*onze nieuwe leerlingen ook allemaal een fluohesje hebben gekregen.
Dikke dankjewel aan onze ouderraad om de leerlingen op die manier beter zichtbaar te maken
in het verkeer.
Na de vakantie starten we met de actie ‘helm op fluo top!’ De kinderen krijgen net na de
vakantie allemaal een spaarkaart. Elke dag krijgen ze een sticker als ze een fluohesje dragen
en er nog een sticker erbovenop als ze ook nog eens een helm dragen bij het fietsen. Er zijn
individuele en klasbeloningen te sparen en te winnen! Als de individuele kaarten vol zijn, wordt er nog voor een volle klasposter
gespaard.
Meer info over de actie: https://basis.verkeeropschool.be/projecten/helm-op-fluo-top/

*er heel wat spinnen en herfstmateriaal in onze kleuterschool te vinden was?

*er in de lagere school een herfstvoorstelling voor ouders, grootouders en leerlingen werd gedaan? Het was een afwisseling van
poppenkast, weetjes, gedichtjes, liedjes, …. We hebben met z’n allen genoten.

*we dit schooljaar opnieuw een LOTUS KOEKJESVERKOOP ten voordele van de algemene werking van onze school
organiseren? Dit voor bv. meerdaagse uitstappen, speelplaatsmateriaal, sportmateriaal, inrichting van de tipitent, …
Bestellen kan nog tot maandag 7 november. Grijp zeker de kans om tijdens de herfstvakantie nog een aantal pakketjes te
verkopen. Alvast dikke dankjewel!
De leerlingen krijgen op vrijdag 2 december 2022 alle, via de bestelbonnen, bestelde koekjespakketten mee naar huis en
zijn zelf verantwoordelijk voor de verdere verdeling ervan.
Wie besteld heeft via de webshop, kan zijn koekenpakketten ophalen op vrijdag 2 december 2022
tussen 15u30 en 18u. Vergeet zeker je bestelbon niet!
Alvast veel smulplezier!

*er al meer dan een maand een fiets aan de fietsenstalling van de
kleuterschool staat? De fiets staat vast. Is deze van jullie?

Algemene info…
*Denk aan warme kleren! Aangezien de herfst in het land is en het stilaan kouder gaat worden, is het nodig onze
leerlingen van een extra laagje kledij te voorzien. Zoals de vorige jaren zijn we verplicht te ventileren, ook houden we zoals
in alle gezinnen, het gas- en elektriciteitsverbruik extra in het oog.

*Denk eraan de kinderen tijdens de herfstvakantie eens goed op luisjes te
controleren. Goed behandelen, elke dag kammen en eventueel een product
gebruiken, kan zeker tijdens de vakantie. Op die manier starten we allemaal
beestjesvrij. Daar de winterperiode op komst is, is dat echt wel heel belangrijk.
Samen sterk!

Nieuws van onze ouderraad
Kubb-tornooi
Op zondag 9 oktober hadden de leden van de ouderraad en de helpende handen een toffe namiddag. Samen speelden ze
KUBB en aten ze van een lekker dessertenbuffet. Fijn om zo nieuwe leden en helpers te verwelkomen én de jarenlange
inzet te vieren. Er komt zeker een vervolg.
Terugblik lezing ‘sociale media en onze kinderen’
Herman Maes, Freelance Marketing strateeg aan de Docent Thomas More & UHasselt en Techblogger op dailybits.be,
bracht op 13 oktober een zeer interessante lezing over Sociale media en onze kinderen. Bedankt aan de aanwezige ouders
en leerkrachten om er een interessante avond van de maken.
De slides van de presentatie kan je hier herbekijken. Bedankt om deze presentatie niet verder te verspreiden.
Inschrijven quiz 18 november
De volgende activiteit van de ouderraad is de quiz op vrijdag 18 november om 19u45 in Zaal Tiendenschuur. Wees welkom
om je hersenen te laten werken en je vooral goed te amuseren. Wacht niet te lang om je in te schrijven. Het aantal ploegen
dat kan deelnemen is beperkt. Een ploeg telt 4 spelers. Elke speler betaalt €5. De vragen zijn afwisselend en er zijn fijne
prijzen te winnen.
Inschrijven via Quiz - Ouderraad Wakkerzeel

Heb je interesse om te helpen tijdens één van de activiteiten, een activiteit mee te organiseren of aan te sluiten bij de
ouderraad? Vul hier je voorkeur(en) en gegevens in.
We zijn een toffe bende, iedereen is welkom.

Communicatie
Schoolgebonden informatie
* mail van secretariaat, directie
* website: www.vuurboom.be
* foto’s van activiteiten op de website
Klasgebonden informatie
* agenda, mail, heen-en-weer mapje
* mails van de klasleerkracht
* foto’s van activiteiten op de website

Telefonisch contact
* directie en secretariaat: 016/60.88.85

Contact via mail
* juf of meester (zie website)
* secretariaat@vuurboom.be
* directie@vuurboom.be

