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NIEUWSBRIEF 
WEEK 18/11 t.e.m. 22/11 

 

Beste ouders, 

 

Onderstaand vinden jullie de geplande activiteiten voor komende week. Zoals eerder vermeld houdt 

deze  brief jullie op de hoogte van geplande uitstappen, zwembeurten, bibbezoeken, vrije dagen, 

oudercontacten, rapporten, … Deze nieuwsbrief zal iedere vrijdag online geraadpleegd kunnen 

worden. 

 

Maandag 18 november 2019 

 

Dinsdag 19 november 2019 

1. L3 – L4 – L5 – L6: Toneel Zuidervis met de voorstelling ‘Bo’: 

Bo krijgt een niet zo fijn sms’je, ze is volledig van slag. Gelukkig vindt ze bij haar docent op de 
kunstacademie steun. Ze wil niks meer te maken hebben smartphones, tablets… terug naar 
een tijd met prachtige koetsen, paarden, helden en heldinnen. Meester Sean begrijpt haar 
volkomen en samen dromen ze weg op de muziek van Ludwig van Beethoven. In zijn tijd was 
hij een rebel, een hartstochtelijke aanhanger van ‘vrijheid, gelijkheid, broederschap’. Hij 
heeft veel gemeen met Bo en Meester Sean. Een kunstenaar van een nieuwe generatie, een 
voorvechter. Zijn dromen bedrog of gaat deze droom een eigen droom leven? 

 

2. L1 – L2: Toneel Zuidervis met de voorstelling ‘Nand’: 

De ouders van Nand gaan verhuizen en hij moet naar een nieuwe school. Nand ‘moet’ niet 
graag. Maar hij wil graag een groot tovenaar worden en dan moet je naar school. Een 
spannende eerste dag op de nieuwe school. Milan, een klasgenootje, wijst Nand de weg. 
“Hier is het!” zegt Milan. Nand voelt een duw in de rug en achter hem een deur die keihard 
dicht knalt. Hij blijft verdwaasd achter, alleen in het donker. Dit is helemaal geen klasje maar 
een oud rommelhok. Tranen dreigen… Blits flits. Blits flits. Lichtpunten flitsen als vuurvliegjes 
door de kamer… We leren Goliath kennen en Carmen en Aïda en tovenaar Blits Flits. 
Een betoverende fantasierijke, muzikale voorstelling boordevol kleine gelukjes! 

 

3. 3KK: De kleuters brengen een bezoek aan het politiekantoor in Halle. 

 

4. L6R: Juf Melinda is afwezig wegens ziekte. Juf Michelle neemt in de voormiddag de klas over. 

 

5. Maria Rowe (leerkracht Rooms Katholieke godsdienst) zal op dinsdagnamiddag wegens 

medische redenen geen les meer geven. De inspectie is op zoek naar een vervanger. Indien 

jullie hieromtrent vragen hebben, kunnen jullie contact opnemen met de inspecteur mevr. 

Marga De Valck (0486/52 40 64 – marga.devalck@rkg.vlaanderen) 

mailto:marga.devalck@rkg.vlaanderen
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Woensdag 20 november 2019 

 

Donderdag 21 november 2019 

1. L5L: juf Emelie gaat met de klas naar de bib.  

        ! Vergeet geen draagtas/zakje mee te geven aan uw kind. 

 

2. L1R: juf Sofie gaat met de klas naar de bib.  

         ! Vergeet geen draagtas/zakje mee te geven aan uw kind. 

 

3. L1L: juf Jessy gaat met de klas naar de bib. 

        ! Vergeet geen draagtas/zakje mee te geven aan uw kind. 

 

4. MOS: Zero Afval: Vandaag proberen wij op onze school de problematiek rond afval in de 

kijker te zetten. Zo zal er vandaag zowel in de kleuterschool als in de lagere school een 

containerpark officieel geopend worden. Juf Katleen zal het lintje plechtig doorknippen.De 

leerlingen van het derde en vierde leerjaar zullen in de omgeving van de school zwerfvuil 

gaan verzamelen, de leerlingen van het eerste en tweede leerjaar verzamelen dan weer het 

zwerfvuil op onze campus. Toneel, liedjes, sorteren en verzamelen … alles om iedereen 

bewust te maken dat we minder afval willen op onze school (en daarbuiten)! 

 

Vrijdag 22 november 2019 

1. L4 & L6 gaan zwemmen 

! Vergeet de zwemzak niet mee te geven aan uw zoon/dochter. 

 

2. Rode Neuzen Dag: Vandaag sluiten we de rode neuzenactie op onze school af met The 

Leerboom Red Run. Alle kleuters en leerlingen zullen één of enkele rondjes lopen voor het 

goede doel. Hierbij kan u uw kind sponsoren. De bijdrage die geleverd wordt, is geheel 

vrijblijvend. Wil je € 0,50 of € 20 doneren voor het goede doel, dat mag je helemaal zelf 

kiezen. Centjes en strookje (zie brief) worden in gesloten omslag meegegeven. Dit jaar 

mogen ook de ouders aansluiten om één of enkele rondjes te lopen. De start van de 

ouderloop is om 14u50. Voor, tijdens en na onze loopactie is er de mogelijkheid om een 

Rode Neuzen goodie aan te kopen bij de leerlingen van het vierde leerjaar. 

Vandaag is ROOD de kleur van onze kleding! Duik in je kast op zoek naar iets roods en toon 

dat je de rode Neuzenactie steunt! 

 

3. Juf Femke D. en juf Stacey zijn vandaag op navorming. 
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Varia 

 

1. Juf Kelly (2KKA) zal afwezig zijn tot 30 november 2019. Juf Els neemt in tussentijd de klas 

over. We wensen haar veel beterschap. 

2. Juf Melinda zal afwezig zijn tot 28 februari 2020. Juf Michelle neemt in tussentijd de klas L6R 

over op dinsdagvoormiddag. Er werd een vacature online geplaatst. 

3. Maandag, woensdag en vrijdag is het op onze school fruitdag. Gelieve die dag een stukje fruit 

(of groente) mee te geven aan je kind. Op onze school drinken we steeds water. Frisdranken 

of andere suikerhoudende dranken worden niet toegelaten! 

4. Voorwerpen verloren? Dan kan je steeds terecht op de facebookpagina ‘Lost&Found 

basisschool de Leerboom Halle’. Deze facebookpagina werd opgericht door ouders voor 

ouders. Op die manier wordt er gehoopt verloren voorwerpen sneller bij de rechtmatige 

eigenaar te krijgen. 

5. Bij het laattijdig aankomen op school halen de kleuters en de leerlingen van het eerste 

leerjaar een stempel op het secretariaat (Nieuwbouw). De leerlingen van het tweede t.e.m. 

het zesde leerjaar krijgen een stempel van hun juf of meester in de klas en dienen dus NIET 

naar het secretariaat te gaan. 

6. WIJZIGING!!! De opvang start ’s morgens om 7u en staan de opvangjuffen van Infano voor 

jullie klaar. Vanaf 8u25 nemen de juffen/meesters het op de speelplaats over. De kleuters en 

leerlingen van het eerste leerjaar worden om 7u45 naar de speelplaats aan de nieuwbouw 

begeleid.  

7. Secretariaat: 1ste verdiep nieuwbouw kleuters.  

Directie: 1ste verdiep nieuwbouw kleuters + 1ste verdiep lagere school 

________________________________________________________________________________ 

Lichamelijke opvoeding 

Maandag Kleuters: juf Femke 3KKB, juf Kelly 2KKA 

  Lager onderwijs: juf Emelie L5L, juf Stéfanie L3L, juf Stéfanie L3R 

Dinsdag  Kleuters: juf Isabelle jongste A, juf Marieke jongste B, juf Hannelore 3KKA 

Woensdag  Lager onderwijs: juf Lara L4R, meester Steven L4L, juf Vanessa L6L, meester Kevin L6R 

Donderdag  Kleuters: juf Mira 2KKB, juf Cindy jongste C, juf Emily jongste E 

  Lager onderwijs: juf Jessy L1L, juf Sofie L1R, meester Bertrand L5L 

Vrijdag  Kleuters: juf Vanessa jongste D 

Lager onderwijs: juf Lara L4R, meester Steven L4L, juf Vanessa L6L, meester Kevin 

L6R, juf Merel L2R, juf Femke L2L 

__________________________________________________________________________________ 

Vakantiedagen 

1ste trimester  

Kerstvakantie van maandag 23/12/2019 tot en met zondag 05/01/2020  

 


