
 

 

 

KALENDER vervolg 1e TRIMESTER 
Zwemdata → zie schoolwebsite en jaarkalender 

 

VRIJAF 

Donderdag 11/11/2021 

QUIZ oudercomité  

Zaterdag 20/11/2021   

Grootoudersfeest KS 

Donderdag 09/12/2021 + 

Vrijdag 10/12/2021 (binnenkort meer info) 

Kersthappening OC  

Vrijdag 17/12/2021 

Meespeeldag / Oudercontact KS + LS 

Woensdag 22/12/2021 

Kerstvakantie  

Vrijd 24/12/2021 (vanaf 12u!!!) t.e.m. zondag 

09/01/2022                

                                    
 

 

 

 

 

 

Ons JAARTHEMA “als bomen vertellen” gaat 

over verbondenheid. Maandelijks zetten we een 

ander thema in de kijker alwaar verbondenheid 

centraal in staat. Elke maand belichten we ook 

een “soort” boom dat te maken heeft met het 

‘maandthema’:  

In september kregen alle klassen, een heuse 

‘klasboom’. De ‘klasboom’ werd gelinkt aan het 

thema “Iedereen telt”. Zo werden er 

verschillende vogels in de bomen gehangen. We 

leren mekaar kennen en zijn allen dus “van tel”! 

 

In oktober moesten de klassen een ‘vredesboom’ 

maken. Het lopende thema van voorbije maand 

was dan ook “Wat kan ik voor je doen?”.  

Zo krijgen we maandelijks bezoek van “Oscaar, 

de bomenfluisteraar” die ons een uitdaging 

geeft.                                                                   →   

 ‘t OPEN LUIKJE 

EDITIE 1 – OKTOBER 2021  

 

VBS ’t LUIKERTJE  

Nijverseelstraat 131, 1745 Opwijk 

 
           https://www.facebook.com/tluikertje.be/ 

  

 

 VERKEERSWEEK 
 

Eind september organiseerden we naar jaarlijkse 

gewoonte onze ‘verkeersweek’. De kinderen 

werden uitgedaagd om zo goed als mogelijk deel 

te nemen aan de verkeersveilige activiteiten. 

Het accent lag op voetgangers en fietsers met als 

werktitel: 

“VAN ZWAKKE WEGGEBRUIKER TOT 

STRAPKAMPIOEN”.  Dagelijks werd gevraagd 

aan de leerkrachten of de kinderen een 

puzzelstuk verdienden voor de inzet van de 

vorige dag. Als de leerkrachten een bordje in de 

lucht staken was het in orde. 

Ook de ‘strapdans’ werd enkele keren geoefend 

onder leiding van het 6e leerjaar. Stappen en 

trappen zijn interessant als we dit op een veilige 

manier uitvoeren op de openbare weg.  

Op het einde van de week bleek dat de kinderen 

de volledige puzzel hadden. Daarom kregen ze 

een fluorescerend armbandje cadeau. Goed voor 

de donkere maanden! Proficiat! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor meer info en fotomateriaal, houd onze dynamische 

website steeds in de gaten! 

www.tluikertje.be  

   

 

https://www.facebook.com/tluikertje.be/
http://www.tluikertje.be/
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     OCHTENDBEL om…. 

➔ 8u45 

!woensdag = om 8u30! 
 

 

 

 

De kinderen van L1,2 en 3 gingen naar 

Buggenhout – bos. Daar deden ze eerst een 

leerrijke wandeling. ’s Namiddags konden ze 

ravotten in het speelbos. Kampen bouwen, 

lopen en duiken in de bladeren, …. Genieten! 

 

De leerlingen van 4,5 en 6 reden met de fiets 

naar Kravaalbos. Fantastisch gefietst en 

verkeersveilig, want dat hebben we nog maar 

net geleerd hé! 😉 In het speelbos werden 

allerhande opdrachten uitgevoerd: bosdarts, 

praten tegen bomen, kampen bouwen, 

kunstwerkjes met bosmateriaal, diertjes 

zoeken….  

Kortom; fijne milieuvriendelijke bosspelletjes!  

 

Telefonische permanentie 

Secretariaat 

➢ van 08u00 tot 12u00 

➢ van 13u00 tot 16u00  

(niet op woensdag) 

052/35.04.41  

 EN WAT PLANNEN WE DE KOMENDE 

MAANDEN? 

WEEK VAN HET BOS 

Ook alweer een jaarlijks wederkerend 

project: “week van het bos”. 

In de klas wordt er al aan gewerkt 

doorheen de bosweek, maar het 

hoogtepunt is natuurlijk onze bosuitstap. 

We verdeelden onze klassen over de 

bossen in de buurt! 😊 

De kleuters zochten het kortbij: nl. het 

speelbos van Trod. Daar konden de 

kindjes naar hartelust plezier maken 

tussen de blaadjes en op het mos. 

Kwamen ze daar toch geen kabouters 

tegen zeker?  

10 november: Sint op bezoek?  

 

 

 

      

         9 – 10 december: grootoudersfeest kleuterschool 

 

 

 

 

                 17 december: KERSTHAPPENING   
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