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AANDACHT voor wijziging datum schoolfeest! 

Wegens eerste communie en lentefeest op 5 mei 

2018 zal het schoolfeest doorgaan op 4 mei, en NIET 

op 5 mei zoals op de jaarkalender aangegeven. 
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Wat was…  

Halloweenfeest 

Het Halloweenfeest was weer een fantastisch succes! 

Vele kinderen en hun ouders kwamen griezelig uitgedost genieten van onze angstaanjagend lekkere hapjes en toverdrankjes. 

Er zijn griezelige verhalen verteld, liters heksensnot gemaakt, bijna vingers afgebeten in de geheimzinnige voeldozen, en we missen nog altijd 

enkele mensen die in het reusachtige spinnenweb blijven plakken zijn… 

We zijn zeer blij met de opbrengst die we zullen gebruiken voor de verdere aanleg van de speelplaats. 

   

Voor alle foto’s: http://deletterdoos.weebly.com/schoolactiviteiten 

 



Wat is… 

Koekjes…. LEKKER! 

We willen graag nog een warme oproep doen voor de koekjesverkoop van de ouderraad. 

Er is een grote keuze aan zeer lekkere koekjes. Vraag het ook aan vrienden en familie, hoe meer koekjeseters, hoe meer vreugd (en opbrengst ;) 

Bestellen kan tot woensdag 8 november!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat komt… 

COOLE GEPIMPTE FLUOHESJES!!! 

De donkere dagen zijn weer in aantocht en dan vinden wij het belangrijk dat iedereen en zeker onze kinderen goed zichtbaar zijn in het 

verkeer.  

Maar niet iedereen vind het 'cool' om een fluo-hesje te dragen… 

 

Daarom gaan we dit jaar onze fluo-hesjes pimpen!  

 

Hiervoor zijn we op zoek naar ouders, grootouders, ... die enkele kinderen willen helpen met het pimpen van hun hesje. 

Deze pimp- momenten zullen doorgaan tijdens de middagpauze (van 12u30 tot 13u30)  

Heb je dus een middag tijd en zin om te komen helpen? (elke middag behalve woensdag) Laat het zo snel mogelijk aan school weten of stuur 

een mailtje naar or.letterdoos@gmail.com. 

 

We hebben al fluo-hesjes en textielstiften, maar we zijn nog op zoek naar materiaal zoals: knopen, katoendraad, parels, ritsen, vilt, 

stofjes, stickervellen,... 

Heb je nog iets liggen dat kan dienen om onze fluo-hesjes te pimpen, dan mag je dit zeker altijd meegeven naar school! 

Alvast bedankt. 

 

 

 

 



Tuinwerkdag 

Zaterdag 4 november houden we terug een tuinwerkdag op school. 

We zijn dus terug op zoek naar helpende handen .  

We starten om 9u00 en sluiten af om 17u00. 

Heb je die dag even tijd om te komen helpen? Van harte welkom. 

 

's Middags zal er brood en beleg voorzien worden. 

 

Op de voorste speelplaats komen er binnenkort klimbomen voor de kinderen. Daarvoor moet er een 200 

m2 klinkers uitgebroken worden, en daaronder een 15cm stabilisé en 15cm aarde uitgegraven worden. 

Deze aarde mag dan achteraan op de berg. 

 

In de achterste speelplaats moeten de boomstammen op hun plaats gelegd worden.  

 

Wie werkmateriaal heeft mag dit zeker meebrengen: breekijzer, schop, spade, kruiwagen, drilboor, voorhamer,... 

 

Alvast van harte bedankt 

Herinnering hongerige cavia’s 

Sinds kort hebben we weer nieuwe bewoners op school.  

Na de vogeltjes, de kat en de kippen, hebben we nu ook CAVIA'S. 

Bij deze een warme oproep voor hun groenvoer. 

Cavia's hebben elke dag verse groenten en fruit nodig. 

 Heb je thuis nog iets liggen voor onze vriendjes? Breng het dan gerust mee.



Info… 

Vanaf oktober ... het nieuwe "tutti frutti"!     OOG VOOR LEKKERS! 

 

?  Oog voor Lekkers

Oog voor Lekkers is een project rond groenten, fruit en melk op school. Het principe is eenvoudig: op meerdere dagen in de week eten de leerlingen 

samen een lekker stuk fruit of groente en/of drinken ze een glas melk als tussendoortje. Die fruit-/groentedagen en/of melkdagen vormen bovendien het 

aanknopingspunt voor een bredere werking rond gezonde voeding op school in het kader van het gezondheidsbeleid.  

We proberen ook de (groot)ouders zoveel mogelijk te betrekken bij het project. Ze kunnen een helpende hand bieden om de groenten en het fruit te 

wassen, schillen, snijden voor de leerlingen in de klas. Anderzijds is het ook belangrijk dat de gezonde gewoonte die in de klas wordt aangeleerd, thuis 

kan worden verder gezet. Wanneer kinderen ook thuis het goede voorbeeld krijgen, zullen zij extra gemotiveerd zijn om groenten en fruit te eten en/of 

melk te drinken. 



De Vlaamse overheid steunt dit initiatief, omdat ze streeft naar leerlingen die ‘het maken van gezonde keuzes’ de normaalste zaak van de wereld vinden. 

Dit project komt tot stand dankzij Europese en Vlaamse subsidies en met steun van de groente-, fruit- en zuivelsector. 

Hoe kan je als ouder bijdragen? 

 Ouders zijn een belangrijke speler binnen het Gezond in de Boekentas . De voedingsgewoonten van kinderen zijn namelijk erg Oog voor Lekkers-project

afhankelijk van de invloed van de ouders. Zien eten doet eten! Wanneer je kind ziet dat jij fruit/groente eet of melk drinkt, zal hij of zij dat zelf ook 

sneller doen. 

Ook bepalen ouders, vooral bij jongere kinderen, nog bijna volledig wat kinderen eten en wat ze mee naar school nemen. Daarom vragen we jullie hulp bij 

! Daarbij vraagt de school aan de ouders om fruit/groente en/of een boterham mee te geven als tussendoortje. Door elkaar en de Gezond in de Boekentas

juf of meester te zien eten, worden kinderen gemotiveerd om zelf ook te proeven en te eten. 

Uiteraard zijn fruit/groenten en een boterham altijd het beste tussendoortje voor je kind. 

Denk ook aan gezond trakteren! Geef een gezonde verjaardagstraktatie mee aan je zoon of dochter. Wat dacht je bijvoorbeeld van een hippe fruitsaté of 

vrolijk fruitbordje? Die maak je heel makkelijk zelf samen met de jarige. 

Actief participeren aan het project op school? 

Met al je vragen of voorstellen over gezondheid en welzijn op school kan je terecht bij de schoolraad en/of ouderraad van de school van je kind(eren). 

     Meer weten over gezond opvoeden?  

    Surf ook eens naar gezondopvoeden.be: een website boordevol opvoedingstips over voeding, beweging en andere gezondheidsthema’s. 



 

 


