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BELANGRIJKE HERINNERING SCHOOLAFSPRAKEN BRENGEN EN OPHALEN VAN DE KINDEREN 

Ouders, grootouders,… brengen de kinderen via het verkeersvrije paadje naar de verharde speelplaats ’s morgens. Het 
ophalen gebeurt ook via deze weg. Brengen en ophalen van kinderen doen we niet langs de voordeur! ’s Morgens 
blijven alle kinderen en ouders, grootouders … op de speelplaats tot het belt, we lopen nog niet rond in de gangen. Zorg 
er ook voor dat de kinderen allemaal tijdig op school zijn, te laat komen verstoort onze praatrondes en andere 
activiteiten.  

We vinden het heel fijn als er reglementair geparkeerd wordt aan de schoolomgeving. Let op dat de afstand tussen het 
zebrapad en je wagen minstens 5 meter is! Vlakbij onze school zijn er 2 parkeerplaatsen ter beschikking : 
Boomgaardplein en de parking die je kan bereiken via de Oranjemolenstraat. Wij moedigen onze ouders dan ook zoveel 
mogelijk aan om gebruik te maken van één van deze parkings. 

Vanaf na de herfstvakantie nieuwe, goede start!  

 

GEZOCHT: HELPENDE HANDEN VOOR DE BOUW VAN EEN ‘VERHALENCENTRALE’ OP SCHOOL!  

Tijdens de voorleesweek zullen we een heuse machine, ‘de verhalencentrale’, herbergen op school. De werkgroep Taal 

en Verhaal is nog op zoek naar helpende handen om deze machine mee vorm te geven.  Ben je een handige Harry of 

Henrietta, een uitvinder in spé, creatalent, techniekfanaat of iemand met goesting en tijd, kom dan op maandag 31 

oktober om 15u naar school en steek mee de handen uit de mouwen! Bevestig je komst met een mailtje naar juf Ilse 

van de Neuzende Neushoorns (ilse_vanherck@hotmail.com ). 

Ook zijn we nog op zoek naar allerlei materialen: CD’s, buizen, kokers, oude toetsenborden, een ouderwetse 

telefoonhoorn, een ouderwetse wekker, radartjes, … . Ook schoendozen zijn nog welkom. Deze materialen mag je 

afgeven aan de klasleerkracht van je kind. Ook na de vakantie kan je deze materialen nog inleveren.  

Dankjewel! 

werkgroep Taal en Verhaal 

 

ZANGKOOR  

7/11, 21/11 en 28/11 tijdens de middagpauze komen de kinderen van het koor weer samen om te zingen. Het koor gaat 

werken naar een optreden op een winterforum.  

 

 

 

INFO 

mailto:ilse_vanherck@hotmail.com


OP SPECIALE VRAAG VAN OUDERS HET RECEPT VAN DE VEGIDEE VAN HET EETFESTIJN  
 

Recept voor 4 personen 

1 ajuin 

400 g champignons 

300 g vegetarische groenteballetjes 

1 blokje groentebouillon 

20 g bloem 

20 g boter 

20 cl water 

10 cl room 

peper, zout 

Bereidingswijze 

1. Kuis de champignons met een borsteltje en snij ze in kwartjes, snij de ajuin fijn.  

2. Bak de ajuin tot deze glazig wordt en bak dan ook de champignons op een zacht vuurtje.  

3. Voeg de vegetarische groenteballetjes toe aan de groenten en verwarm alles samen. 

4. Smelt de boter in een kookpot en voeg er de bloem aan toe. 

5. Laat alles wat hard worden en opdrogen maar vooral niet bakken. 

6. Giet er de bouillon bij. Nu krijg je een variant op de gekende bechamelsaus.  

7. Kruid de saus af met peper en zout.  

8. Giet de witte saus bij de groenten en breng aan de kook. 

9. Giet nu de room bij de kokende saus en laat alles inkoken.  

SMAKELIJK! 
 
 

                                      
31/10 tot 4/11 : herfstvakantie ( GEEN SCHOOL !) 
7/11 : week van de oudercontacten kleuters 
11/11 : verlofdag ( GEEN SCHOOL ! ) 
15/11 : kinderraad  
15/11 : STEM-dag 6

de
 leerjaar  

21/11 : start voorleesweek  
 

 

EEN FIJNE VAKANTIE VOOR IEDEREEN ! 

AGENDA 


