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9 oktober 2020  
 
 
Maandag 12 oktober 2020 

- Deze namiddag vergaderen juf Denise, juf Marjolein en juf Dorien de laatste 
keer met OVSG over het differentiatieproject (met o.a. het zwobben).  Ze 
tonen waar we als school fier op zijn en evalueren samen heel het project. 

- Na school vergadert de werkgroep sociale vaardigheden.   
- De ouderraad vergadert vanavond samen met juf Denise en enkele 

leerkrachten. 
 

Dinsdag 13 oktober 2020 
- L1: Meester Alexander (stagiair) beleeft vandaag een onderdompeldag.  We wensen hem 

een leerrijke stage.  
- Juf Denise neemt deze voormiddag deel aan het armoedeoverleg dat doorgaat in de Pax.  
- Na school vergadert de werkgroep groeiboekje en schoolfeest.  

 
Woensdag 14 oktober 2020 

- Juf Denise heeft een directieoverleg. 
- L5 en L6: De leerlingen die zich hebben ingeschreven nemen in de namiddag deel aan het 

voetbaltornooi in Merksplas. 
 
Donderdag 15 oktober 2020 

- L3 en L4 gaan de hele dag naar Wortel Kolonie.  In de voormiddag zijn er leuke 
(doe)activiteiten gepland.  In de namiddag leven we ons uit in het speelbos. 

- Juf Denise vergadert deze voormiddag in het Klein Seminarie met alle directeurs van de 
basisscholen van Hoogstraten.  

- Na school is er een personeelsvergadering voor de kleuterleidsters en vergaderen de 
leerkrachten van de lagere school met de inspecteur van katholieke godsdienst. 
 

Vrijdag 16 oktober 2020 
- KS, L1 en L2 gaan met de huifkar de hele dag naar Wortel Kolonie. 
- L3 en L5 brengen ’s namiddags een bezoek aan de bib. 

 
Zaterdag 17 oktober 2020 – Dag van de armoede: Aan de schoolpoorten hangen witte lakens met 
een knoop in want ook in de Wijsneus willen we “de strijd aanbinden” met armoede. De 
leerkrachten tonen dit door op vrijdag al een wit lintje met een knoopje erin te dragen.  
 
Mededelingen:  
Zichtbaar zijn in het verkeer is heel belangrijk.  Daarom verplicht de school alle kinderen om een 
fluohesje te dragen als ze naar school komen of weer naar huis gaan.  Tot onze grote spijt zien we 
toch nog kinderen die dit hesje niet aan hebben.  We willen dit blijven aanmoedigen en ook belonen.  
Daarom houden we binnenkort een onverwachte controleactie.  Alle kinderen kunnen dan een 
leuke gadget verdienen.  Dus: DRAAG JE FLUOHESJE, ALLE DAGEN! 
 
Geboorte: 
Lia Dockx (27/09/2020), kleindochter van juf Renild. 
 
Bijlage:  

- Iedereen: brieven wafelverkoop ouderraad 
- Oudsten: Vlieg tips oktober (via OPF – 11) 


