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Technotrailer
In de week van 19 november stond de “Techno Trailer” op de parking
van de Vinkenhofstraat. Alle kinderen van het 5de en 6de lj. konden in
kleine groepjes aan de slag met leuke, uitdagende proefjes.
De Techno Trailer is een grote trekker-oplegger van de provincie
Antwerpen, die volledig is ingericht als didactische ruimte . Enkele
technische activiteiten bieden de leerlingen de kans om op zoek te
gaan naar hun talent voor techniek. De leerlingen krijgen onder
andere de kans om zelf een robotarm aan te sturen, haargel te
maken, een cool magazine te ontwerpen, een gsm-houder te
plooien,… Kortom, alle positieve aspecten van het technisch
onderwijs en technische beroepen komen aan bod. Top!

Winterlezen
Tijdens de wintermaanden, tussen herfst en krokus, kunnen de
kinderen van de Leemstraat tijdens de middagpauze boekjes lezen
in de turnzaal. Onze leerkrachten selecteerden goede en leuke
leesboekjes en sorteerden ze volgens leesniveau. Kinderen die de
drukte of de koude van de speelplaats even willen ontvluchten
kunnen rustig lezen op de mat in de turnzaal. En zo krijgen ze hopelijk
zin om thuis ook meer te lezen!

Music For Life (MFL)
Wij hebben deze titel sinds enkele jaren omgedoopt in “Film For
Life”. We organiseren in de lagere school een filmnamiddag, onze
klassen met hun digiborden worden omgetoverd tot kleine
filmzalen. De leerkrachten selecteren enkele films, de ouderraad
zorgt voor een tussentijdse versnapering en alle leerlingen betalen
minstens 1 euro. De opbrengst gaat naar MFL, naar een doelgroep
waarbij we ons nauw bij betrokken voelen. Dit schooljaar gaat de
volledige opbrengst naar de ALS Liga, gesteund door MFL. Eén van
onze papa’s lijdt sinds vorig jaar aan ALS, we voelen ons
aangesproken om zo toch een beetje steun te bieden. Steunen jullie
mee? Alvast bedankt!

Kaartspel
Onze kleuterjuffen lieten vorig schooljaar speelkaarten bedrukken in
het thema van “Alice in Wonderland”. Het was moeilijk in te schatten
hoeveel we er zouden verkopen, we hebben nog een beetje
overschot. Tijdens de grootouderdagen van vorige week werden ze
nog eens te koop aangeboden en er werd zeer enthousiast op
gereageerd. Kaarten is een heel toffe, sociale bezigheid voor de
winterperiode! Wie nog een stel speelkaarten wil kopen kan een
seintje geven aan de juf of meester via de agenda: 5 euro!

Vooruitblik
Woensdag 5 december: SVS Unihockey voor 5de en 6de lj. in Bruultjeshoek
Donderdag 6 december: de Sint op bezoek!
infoavond voor ouders van instappende kleuters na de kerstvakantie
Vrijdag 7 december: 1ste leerjaar naar “Kronkeldiedoe” in Putte
11, 14 en 18 december: medisch onderzoek voor kinderen van het 1ste leerjaar.
Vrijdag 14 december: onze leerlingen van het 5de gaan naar Thomas More in Mechelen
Vrijdag 21 december: laatste schooldag en GEEN kerstrapport
Maandag 7 januari: start 2de trimester

