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Onze slogan voor dit schooljaar: 

“Stap je mee in ons verhaal?” 
 

 

 

 

 
Deze maand zetten we  

boekenbeest  

GRIDDLE  

in de kijker! 
 



Agenda... 
01.10.2018: herfstwandeling 1ste en 2de graad 

Aangepaste kledij is noodzakelijk!  Alle kinderen moeten 

ook blijven ineten. 

02.10.2018: Technieknamiddag SILA      3de graad 
   Wij blijven die dag op school eten  
 
04.10.2018: Vliertuin Ramsel     Alle kleuters 
   Meer info via kleuterweetjes 
 
04.10.2018:  Met een jager op stap…          3de graad  

   Studiereis naar het Wildnatuurpark te Gangelt in Duitsland 

   Meer info via brief  

08.10.2018:        Theater te Bergom                Alle kleuters 

   Meer info via kleuterweetjes 
 

09.10.2018:  Schoolraad 20 uur te Varenwinkel 

Agendapunten vanuit de ouderkring kunnen  

doorgegeven worden aan onze afgevaardigden                       

Jan Schepers en/of Martine Mans. 

12.10.2018: Pedagogische studiedag = GEEN SCHOOL  

15.10.2018: Uitstap naar het bos      Alle kleuters 

   Meer info via kleuterweetjes 
 
16.10.2018:  Rollebolle in de Mixx        2de en 3de kleuterklas 

Meer info via kleuterweetjes 

22.10.2018: Klompenmuseum en belevingspad      1ste en 2de graad 

22.10.2018: Oudercontacten        1ste leerjaar  

23.10.2018: Speluurtje nieuwe instappertjes 16 uur    1ste kleuterklas 



26.10.2018: Trick or Treat  

Meer info vind je op de flyer die je kind meekrijgt.  

Iedereen van harte welkom! 

27.10.2018: Begin van de herfstvakantie 

04.11.2018: Einde van de herfstvakantie 

 

Informatie... 

 Eigen OpvoedingsProject 

Onze school steunt bij het uitwerken van haar pedagogische en didactische 

aanpak op een opvoedingsproject. De basis van ons opvoedingsproject 

bestaat uit doelen. Die doelen zetten we achter verschillende deuren, die 

we voor de kinderen willen openen. Achter elke deur zit een opvoedkundig 

aspect dat wij als school belangrijk vinden. Elk opvoedkundig aspect begint 

met ‘ik’. Daarmee willen we duidelijk maken dat we het verhaal telkens 

willen laten vertrekken vanuit het kind.  

 

Sinds dit schooljaar steekt ons opvoedingsproject 

in een nieuw jasje. Om u kennis te laten maken 

met ons vernieuwde opvoedingsproject, lichten 

we elke maand een doel (deur) toe. Deze maand 

stellen we graag: “Ik ben uniek” voor.  

 

“Elk kind is anders en heeft het recht om zich te ontwikkelen volgens 

eigen mogelijkheden. Kinderen moeten kansen krijgen om zichzelf te 

leren kennen en ontdekken, zowel hun talenten als hun gebreken... 

m.a.w. te groeien in alle aspecten van het kind zijn.  

 



De school heeft hier de belangrijke opdracht om het kind hierin te 

begeleiden en indien nodig te leiden, binnen een kader van duidelijke 

regels en afspraken.” 

U kunt ons opvoedingsproject terugvinden op onze website: 

www.schoolvarenwinkel.be  en doorklikken op de deur.  

 

 Een kriebelteam op zoek naar luizen… 

Uit onze “enquête voor ouders” kwam duidelijk de bezorgdheid naar voor 

omtrent de steeds terugkerende kriebelbeestjes. 

Daarom werd er een voorstel gedaan om een kriebelteam op te richten. 

Onze school heeft hiervoor contact opgenomen met het CLB. Zij willen ons 

hierin begeleiden. 

Vorig schooljaar werd er reeds een eerste infoavond gegeven door het 

CLB. Door omstandigheden werd de opstart van een kriebelteam toen 

uitgesteld.  

Dit schooljaar bevragen we opnieuw onze ouders.  

Wie wil,  onder toezicht van de CLB- schoolarts, deelnemen en 

meewerken aan een kriebelteam? 

Indien JA… Noteer je gegevens op een apart briefje dat je met je kind mee 

gekregen hebt. Wij nodigen u dan binnenkort uit op een volgend overleg. 

Hopelijk tot dan ! 

 

 Fruit, fruit en ja… het mogen ook groentjes zijn ! 

De herfst is begonnen… het weer slaat om… 

We kunnen allemaal die extra vitaminen gebruiken…  

 

Onze school adviseert en moedigt aan: 

“Elke voormiddag een stukje fruit of groente !” 

 

http://www.schoolvarenwinkel.be/


 

 Begeleiding tijdens het middagtoezicht  

We hebben een nieuw personeelslid aangeworven om de begeleiding in de 

refter én het middagtoezicht te doen op de speelplaats. Kimberly Thiels zal 

deze taak op zich nemen. Momenteel is zij tewerkgesteld bij de 

buitenschoolse kinderopvang, ook in onze school. Zij kent dus onze school 

en kan deze functie combineren.  

Op deze manier ontlasten we onze leerkrachten tijdens de middag, zodat 

zij zich kunnen concentreren op hun kerntaken. 

Kimberly is tevens een voortgezette opleiding aan het volgen en zal tot aan 

de kerstvakantie ook tijdens de lesuren haar stage doen in onze school, 

hoofdzakelijk in het 1ste kleuterklasje.  

 

 

Werd/wordt er iets meegegeven met je kind? 
 

 

 Onze schoolkalender + bijhorend bestelbriefje 

Deze kunnen, volgens onze drukker, hoogstwaarschijnlijk in de loop 

van volgende week geleverd worden ! 

 

   Briefje kriebelteam 

 

 

 

 

 

 



 

 

Noteer alvast de volgende data! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start wafelverkoop  5 november 2018 
t.v.v. onze sneeuwschool 

Ontbijtkorven    2 december 2018  

Eetdag    16 februari 2019 

Vormsel    28 april 2019 

Grootouderfeest  22 maart 2019 

(OPGEPAST! Dit stond foutief op onze website!) 

Schoolfeest   4 mei 2019 

Eerste Communie  12 mei 2019 


