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KATTEBELLETJE van VBS ACHTERBOS
14 januari 2022

Nieuws uit onze ganse school!
Beste ouders,
Het is weer zover. De inschrijvingen voor het schooljaar 2022-2023 gaan van start.
Is je kindje geboren in 2020 en gaat het voor de eerste maal naar school? Of kies je voor onze
school in 2022-2023.
Dan is het belangrijk om de inschrijvingsdata goed in het oog te houden.
Vanaf 10 januari om 9.00 uur tot en met 25 januari 2021 om 12.00 uur kunnen ouders,
die al broertjes of zusjes op dezelfde school hebben
en/of werken
op de school inschrijven. Zij hebben voorrang.
Vanaf 9 maart om 9.00 uur tot en met 1 april 2021 om 12.00 uur start de tweede
inschrijvingsperiode voor kinderen van 2019,
die nog geen schoolgaande broertjes of zusjes hebben,
voor kinderen die van school veranderen
en voor ouders met een kind geboren voor 2020 maar die nog niet naar school zijn
geweest.
Opgelet : in onze school zijn de plaatsen beperkt. Controleer het aantal vrije plaatsen via onze
website: www.vbsachterbos.be. Indien u toch naar onze school wenst te komen, ook al is er
voorlopig geen plaats, kan u zich laten registreren op een wachtlijst.
Inschrijven gebeurt via de website www.gemeentemol.be/aanmeldenscholen

Een groot wonder
teer en klein
maakt dat jullie gezin
voortaan wat groter zal zijn.
PROFICIAT, Jules (K2) met je broertje LOWIE!
PROFICIAT, Samuel (K1) & Ryan (K1A) met jullie broertje KAIDIN!

MEE-SPEEL-MOMENT NIEUWE KLEUTERS.
Op woensdag 19 januari 2022 zetten we normaal de deuren van onze kleuterschool
open voor de nieuwe kleuters die op 1 februari 2,5 jaar zijn.
Omwille van de coronamaatregelen mag dit moment NIET doorgaan. Juf Griet
neemt contact op met de betrokken ouders van deze kleuters.
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Nieuws uit onze kleuterschool!
De deur van de instapklas stond open
voor 3 nieuwe vriendjes die binnen kwamen gelopen:
MAXIME – MARCEL - RYAN
De andere vriendjes zullen nu het speelgoed delen
en fijn met hen samenspelen.
Jules de klaspop
vindt het top!

Misschien vergeten?
Denken jullie eraan om het turnzakje van je kleuter terug mee te geven naar school?
Enkele kleuters missen hun turnpantoffels nog in de turnlesjes bij juf Tine. Dankjewel!
Een weetje: de turndagen van onze kleuters gaan vanaf nu door op
DONDERDAG & VRIJDAG. Deze dagen doen onze kleuters gemakkelijke
(sport)kledij aan om te turnen. Dankjewel!





VOOR de kleuters / ouders van K3
de zwembeurt van woensdag 19 januari mag NIET doorgaan
de infoavond van donderdag 20 januari ivm de overgang van K3 naar L1
wordt geannuleerd
de zwembeurt van woensdag16 februari mag NIET doorgaan
Brrr… KOUD
wollen wanten
winterjas
warme muts
en dikke sjaal
heb ik nodig
allemaal
een muts voor mijn oren
een sjaal voor mijn kin
wantjes voor mijn handjes
ik zit er warmpjes in
Lieve mama & papa, zorgen jullie hiervoor aub?
En zet je er ook MIJN NAAM in?
DANKJEWEL!

Het allerliefste wanten die goed passen en die met een touwtje in de jas zitten
Nog een extra vraag: willen jullie, lieve (groot)ouders ervoor zorgen dat de jas
van je kleuter een goede grote handige lus heeft?
Onze nieuwe kapstokjes zijn wat kleiner en de jassen
kunnen niet meer met de kap opgehangen worden,
enkel met een lus. Van harte dank voor jullie hulp!
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NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL

Het zesde leerjaar gaat vanaf volgende week terug
zwemmen.
Omwille van de coronamaatregelen kunnen we niet meer met twee klassen
tegelijk gaan zwemmen. Daarom hebben we besloten om de data voor het
eerste en zesde leerjaar op te splitsen. Vanaf volgende week zal het zesde
leerjaar op maandag, 17 januari, 24 januari, 31 januari, 7 februari en 14 februari
gaan zwemmen. Daarop volgt het eerste leerjaar. De juiste data krijgt u dan.

en wast de ziel
Als school vinden we taal belangrijk. Niet enkel spreken en luisteren maar ook
lezen en schrijven maken dat onze kinderen hun wereld leren kennen en
begrijpen. Soms moet taal iets meer zijn. We vinden het in gedichten en
liedjesteksten. De woorden die men nodig heeft om uit te drukken wat men
voelt. Gedichten en poëzie gaan over “zijn” en niet over “hebben”.
Daarom doen we als school heel bewust mee aan de poëziehappening.
Vanaf het derde leerjaar wordt aandacht besteed aan het schrijven van
poëzie. De leerling zelf beslist dan of hij of zij het gedicht indient. Vanaf het
derde leerjaar krijgen de kinderen het reglement mee. De school sponsort de
euro.
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