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    Sint-Amandsberg, 25 oktober 2021 
 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2021 
 

Komende activiteiten  

 DI 09/11: Toneel ‘koning zonder schoenen’ om 13u30: K2 

 MA 15/11 t.e.m. VR 19/11: Oudercontactweek KLS  
U zal hierover via een brief op de hoogte gebracht worden.  

 MA 22/11 t.e.m. VR 26/11: Soepweek KLS  
 
 
 

Boekentip oktober  
Vrijdag 29 oktober komt onze eerste auteur naar school in het kader van ons leesjaar. 
De schrijfster is Eef Rombaut. Ze schrijft boeken voor de jongste kinderen. 
Vooral haar reeks van Schaap is bekend. 
Ze heeft ook een mooi boek over vriendschap en vrienden gemaakt.  
 

 
 

Eef Rombaut zal op vrijdag 29 oktober bij onze oudste kleuters en kinderen van het eerste en tweede leerjaar op een 
interactieve manier over haar boeken vertellen.  
Dit wordt alvast een leuke ervaring.  

 

Geen school  
Er is geen school op de volgende dagen:  

 DO 11/11: Wapenstilstand  

 VR 12/11: facultatieve vrije dag  
 

 
Op VR 12/11 wordt er een creatieve opvang voorzien door Muzaïek. U bent hiervan begin september op de hoogte 
gebracht via een brief. Inschrijven dient op voorhand te gebeuren via Muzaïek. Mocht u hierover nog vragen hebben, 
aarzel zeker niet om naar het secretariaat te bellen.  
 
 

Herfstvakantie  
Van MA 01/11 t.e.m. VR 05/11 is het herfstvakantie. Na een lange periode hard te hebben gewerkt, wensen wij uw 
zoon/dochter een deugddoende vakantie toe. Wij verwachten uw zoon/dochter terug op school op maandag 8 
november 2021. 
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Lezen in de herfstvakantie: ideeën  
Durven jullie deze vakantie de uitdaging aan te gaan ...?  
Lees elke dag 15 minuten op een knotsgekke manier of plaats! In de regen, tijdens het ontbijt, met 1 oog,                                   
al zingend, ...  
Elk vakje dat je gedaan hebt mag je doorkruisen. Heb je een hele rij of de volledige kaart gedaan? BINGO! 
Lukt het jou om BINGO te halen? 
 

 
 
Leuke uitstapjes in de herfstvakantie  
 
FilemKING Filmfestival – het filmfestival voor en door kinderen in Gent  
Wanneer? 27 oktober 2021 t.e.m. 5 november 2021.  
Een ruime selectie aan films, in alle genres en formaten, voor een publiek van 2 tot 16 jaar staan op het programma.  
Meer info kan u terugvinden via volgende website: http://www.filemon.be/filemking-gent/ 

 
Takkendorpen bouwen in het Kluisbos  
Waar? In de Vlaamse Ardennen  
Er zijn 3 grote speelzones. Met stammen en takken zijn in het Kluisbos reeds een versterkt kamp, een loopbrug, een 
indianentent, een reuzenpicknicktafel, …. gebouwd.  
 
Het avontureneiland in Zulte  
Het natuurgebied Oude Leie Machelenput is meer dan 8 hectare groot. In de speelzone is een prachtig 
avonturenparcours aangelegd.  
 
Het muziekbos in Ronse  
Er zijn 2 ruime speelzones en verschillende bewegwijzerde wandelingen die je kan volgen. Als je goed zoekt in het 
midden van het bos vind je de Geuzentoren.  
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Meedoen met Tik Tak  
Een leuke doe-expo in Fort Napoleon in Oostende. Speel in de levensechte decors of maak zelf een scène met het 
drinkmannetje of leef je helemaal uit op de discodansvloer.  
Wanneer? Vanaf 29 oktober 2021  
 
Vertelwandeling voor gezinnen: De geheimen van de Bijlokesite  
Het STAM organiseert tijdens de herfstvakantie vertelwandelingen voor kinderen en volwassenen samen. Er wordt 
gewandeld buiten op de Bijlokesite én binnen in het museum. De gids kruipt in de huid van de klusjesman van het 
domein. 
 
TrickOrTreat: uitnodiging Halloween 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Met vriendelijke groeten,  
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur  
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