
November 2022

Herfstvakantie! 

Wij genieten tijdens de eerste dagen van november van 
een meer dan verdiende vakantie! 
Wij zien jullie allen graag terug op maandag 7 november
2022! 

Periode 2 

De leerlingen van EL1/EL2 gaan tot aan het kerstverlof in deze periode
zwemmen op vrijdag. 
Daardoor hebben zij voorlopig geen lessen l.o. meer in de sporthal.
De zwemperiode van de 2de graad is achter de rug. Zij krijgen voortaan
l.o. op woensdag. 
Voor de kleuterafdeling en de 3de graad verandert er voorlopig niets. 

Het einde van een vakantie luidt quasi altijd de start van een nieuwe periode in!
Ook nu is het voor wat de schoolorganisatie betreft de start van periode 2. 
Wat verandert er precies? 



Op vrijdag 11 november staan we traditioneel stil bij de herdenking van

Wapenstilstand. Die dag is er bijgevolg ook geen school en zal er ook niet

voorzien worden in opvang. 

Wist je trouwens dat wij op school aan vredeseducatie doen? Tijdens deze lessen

wordt er geleerd over de oorzaken, het verloop en het einde van Wereldoorlog I.  

Helm op, FLUO top !    
Helm Op Fluo Top is een verkeersproject waarmee wij onze
leerlingen stimuleren om ook tijdens de donkere maanden te
voet of met de fiets naar school te komen. 
Door fluo en/of een helm te dragen op weg naar school,
verzamelen onze leerlingen stickers en kunnen ze sparen voor
een leuke beloning! 

Op dinsdag 8 november trekken de leerlingen van onze 3de graad naar

Tienen om er een bezoek te brengen aan Villa PILA, hét

bezoekerscentrum van BEBAT en speciaal ontwikkeld voor leerlingen van

de 3de tot en met het 6de leerjaar. 

Wapenstilstand

Villa PILA   

Laatste afspraken APERO-box    
Maandag 14.11.2022  is de deadline voor het aanschaffen van een APERO-
box. 
De levering (enkel Affligem en Asbeek) is voorzien op zaterdag 26.11.2022
en dit tussen 09.30 uur en 12.00 uur. Bestellingen van buiten deze
gemeentes dienen zelf op school opgehaald te worden. 



Op dinsdag 15 november krijgen onze leerlingen van de 3de graad meer uitleg rond kinder- en
mensenrechten. Zij hebben die dag namelijk een workshop rond UNICEF. 
Door aandacht te besteden aan kinderrechten in de klaspraktijk wordt hun concrete realisatie
versterkt en versterken kinderrechten de klaspraktijk!

 

Ben jij al TROOPER?  
Wist je dat je door je online aankopen te koppelen aan het

TROOPER-account van onze school hiermee onze school

financieel kan steunen? Nee???
Check dan zeker :                                                     : 

 www.trooper.be/nl/trooperverenigingen/lessenaartje 

KIPJANDORI - figu
renthea

ter 

Op vrijdag 25 november krijgen onze kleuters bezoek van de artiesten van KIPJANDORI. 

Dit gezelschap brengt educatief theater voor kleuters op school. Ze werken met onze kleuters

vooral rond plastic soep en zwerfafval.

 

UNICEF

De jongens en meisjes van K3 en L1 krijgen op dinsdag 
29 november bezoek van een echte postbode! Een postbode? 
Jazeker! Want de postbode zal er eigenhandig voor zorgen dat hun
brief naar Sinterklaas goed terecht zal komen! 
Dankjewel postbode! 

 



#MissieMinder is een actiedag van MOS die is opgenomen als één van de zes

actiedagen van de campagne GoodPlanet Challenges.
#MissieMinder maakt leerlingen op Black Friday bewust van afvalproductie, de link

ervan met consumptie en hoe afval te vermijden is. Dit jaar focust de actiedag op het

vermijden van textielafval.

 

Onze school werkt samen met MOEV, een organisatie die sport hoog in het vaandel draagt.
Samen met onze leerlingen van de lagere school pikten wij er een aantal woensdagnamiddagen
uit waarop wij samen kunnen gaan sporten. 

Bericht aan de boys en girls van de 3de graad : stip alvast woensdagnamiddag 23 november
aan want dan gaan we UNIHOC spelen in de sporthal van Moorsel!
op 30 november is het dan de beurt aan onze 2de graad om diezelfde sport te beoefenen! 
Ook de locatie blijft voor hen ongewijzigd.

Meer info volgt uiteraard via Smartschool. 

 

MOEV (your body!) - het vervolg 

Wist je dat . . . 

#missieminder : ZERO AFVAL

GO! BS Affligem / 't Lessenaartje  sinds kort een TO-TAAL vernieuwd oudercomité heeft? 
Deze fijne bende geëngageerde ouders organiseert tal van activiteiten die onze mooie
school mee op de landkaart zetten! 
Wens je jezelf ook te engageren? Geef dan zeker een seintje want IEDEREEN is WELKOM!

#oudercomitélessenaartje

 

https://www.goodplanet.be/nl/goodplanet-challenges-nl/


REMINDER

Donderdag 1 december 2022 : EL3/EL4 : theater CC Asse

Dinsdag 6 december 2022 : bezoek van Sinterklaas en zijn helpers

Dinsdag 13 december 2022 : EL5/EL6 : workshop Child Focus

Donderdag 15 december 2022 : Schoolraad_85 (20.00 uur) 

Vrijdag 16 december 2022 : Lagere afdeling bezoekt de kerstmarkt van Aalst

Zaterdag 17 december 2022 : Kerstmarkt Essene (OC 't Lessenaartje aanwezig met een stand)

Vrijdag 23 december 2022 : Kerstontbijt 

Kerstverlof vanaf zaterdag 24.12.2022 tot en met zondag 08.01.2023 
(terug school op maandag 09.01.2023) 

Zwembeurten EL1/EL2 : vrijdag 02.12.2022 / 09.12.2022 / 16.12.2022 / 23.12.2022


