
 
 Ook dit schooljaar proberen we de kinderen te sensibiliseren om in de
eerste plaats bewust afval te vermijden, in de tweede plaats afval juist te

sorteren.
Vorige schooljaren slaagden we er samen in om de

wegwerpdrinkverpakkingen resoluut uit de school te bannen. 
Dit initiatief wordt voortgezet en betekent dat de kinderen hun eigen

drinkbusje of hervulbaar flesje meebrengen om tijdens de speeltijden te
drinken ( enkel water! ).

Voorts worden de kinderen weer aangespoord om een brooddoos 
( voorzien van naam! ) te gebruiken zonder zilverpapier en hun eigen
afval in de juiste container te deponeren. De  verpakkingen van koekjes

worden ook thuis gelaten, we stoppen onze koekjes in een doosje.
 (voorzien van naam)

 
 
 
 

 
 
 
 

Afval sorteren



 
Graag lezen is heel belangrijk aangezien graag lezen leidt tot meer lezen en meer lezen
resulteert in beter lezen.
Hoe kan je het leesplezier van kinderen verhogen?
Zorg voor motiverende boekjes, maak wekelijks tijd voor lezen en zorg daarbij voor
functionele en motiverende leesopdrachten.

  
Dit schooljaar verloopt het als volgt:
Elke dag wordt er extra aandacht besteed aan 'taal'.
Maandag en vrijdag is het kwartier lezen of raket lezen.

De leesprestaties van kinderen gaan enorm vooruit als zij iedere dag 15 minuten lezen!
Kinderen die dat doen, lezen 1.146.000 woorden per jaar. Hun woordenschat en
leesvaardigheid groeien direct. Door de kennis die ze opdoen uit boeken, vergroten ze
ook hun wereld. Met een hoger leesniveau worden andere vakken ook toegankelijker.
Dat leidt tot betere schoolprestaties en kinderen kunnen hun talent beter ontwikkelen.
Lezen is van belang voor alles wat je wilt bereiken in het leven. Daarom is het erg
belangrijk om kinderen te stimuleren in het vrij lezen. 
Dinsdag en donderdag houden we een Wijngaarddictee. We oefenen de
spellingsregels die aan bod komen.
Woensdag is het technisch lezen, het AVI lezen.
 

 
Op woensdag 12 oktober starten we  met het AVI lezen van 11.05u—11.35u 

Heb je zin om een leesgroepje te leiden?
Vul onderstaand strookje snel in geef het mee met je kind.

 
  

—————————————————————————————————————-
 

Ik ……………………………………………..ouder van ………………………………..klas……………………
 

wil graag een leesgroepje begeleiden op woensdag van 11.05u—11.35u

 
 
 

Lezen met kinderen



 
 Ook dit nieuwe schooljaar loopt het project « tanden poetsen » door.
Tijdens de middagpauze kunnen de kinderen hun tanden poetsen. 

Wie het op prijs stelt, geeft zijn kind dus zo vlug mogelijk een
genaamtekende tandenborstel, een tube tandpasta en bekertje mee. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
In het begin van het schooljaar krijgen de kinderen regelmatig
folders mee naar huis waarmee zij zich kunnen abonneren op

tijdschriften en dergelijke.
Wij willen erop wijzen dat het al dan niet nemen van een dergelijk

abonnement volledig vrijblijvend is. 
De school heeft hier geen financiële voordelen bij.

 
 

Tanden poetsen

Abonnementen



In de kijker: Bike2School

Wist je dat je vanaf 1 september opnieuw kan sparen voor bucks? 
Ook nieuwe leerlingen kunnen deelnemen en mee beginnen sparen. Klinkt dat als 
muziek in je oren? Lees dan snel verder! 

Bike2School, want echte helden fietsen, steppen of stappen naar school….

Vanaf 1 september 2022 kan je virtuele munten of ‘bucks’ sparen elke keer
 je met de fiets, met de step of te voet naar school komt. 
Een handige tag aan je fietswiel of je boekentas en een scanner aan de 
schoolpoort zorgen ervoor dat elke ochtend dat je naar school stapt, stept 
of fietst je bucks kan verdienen. Je kan de bucks uitgeven met je eigen persoonlijke
 bike2school betaalkaart die je samen met je tag van de school krijgt.

 
 
 
 
 

Want echte helden fietsen naar school!

Die bucks zijn ook echt iets waard, want je kan ze uitgeven bij deelnemende
lokale handelaars voor een waarde van 10 cent per buck. 

Hoe snel kan je die bucks dan verdienen? 
Als je 2 dagen duurzaam naar school komt krijg je 1 buck, of 0,10 euro. Tijdens
actieweken kan je zelfs dubbele punten verdien!
 Alle acties vind je op www.grobbendonk.be/bike2school.



Soep vanaf oktober.....dat wordt smullen
Start van de fruitdag 'oog voor lekkers'
De 1ste leerlingenraad
De leerkrachten worden in de bloemetjes gezet: woensdag 5 oktober = dag van de
leerkracht
Werelddierendag
pedagogische studiedag= maandag 10 oktober
Start project
Oudercontact voor iedereen
Sporten in de sporthal
Dierendag
....

Is dit je eerste jaar op de school of deed je vorig jaar nog niet mee? 
Aarzel dan niet om in te schrijven. Als je vorig jaar al deelnam dan kan je met je 
tag en betaalkaart gewoon verder sparen. 
Ben je je tag verloren? Laat snel iets weten aan je school om een nieuwe tag te
krijgen en opnieuw te sparen. 

Wil je graag nog wat meer informatie, 
neem dan een kijkje op www.iok.be/bike2school of
www.grobbendonk.be/bike2school. 

Dit project werd gerealiseerd met financiële steun van EFRO Vlaanderen - GTI
Kempen, Vlaanderen en de provincie Antwerpen.

 

Blik naar volgende maand

http://www.iok.be/bike2school

