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NIEUWSBRIEF VOOR OUDERS 

                                                                                           Dinsdag 17 november 2020 
 
 

Terugblik 
 
Speelplaats 
 

     
 
En hopla, het bûûmplantseizoen '20 - '21 is afgetrapt met aanplant boomgaardje bij  
BS De Muziekladder 
Beetje bij beetje wordt onze school nog groener.  Een haag met bramen,, stekelbes, druivelaar, 
frambozen, rode bessen,  een nieuwe appelboom en een extra Schaarbeekse kriek. 
We trachten nog een moment in te plannen om samen met onze kinderen te planten van zodra  
COVID-19 het toelaat. 
Tijdens de herfstvakantie hebben we ook de ondergrond van onze toekomstige klimzone grondig 
aangepakt.  Het is nu een nette veilige plaats waar de kinderen kunnen ravotten.  Eerst zullen de 
leerkrachten afspraken met de kinderen zodat het voor iedereen duidelijk is wat je kan en mag doen 
in deze zone. 

 
En dan nog onze "MUD-PIE-KITCHEN": 
Het klinkt wel lyrisch in het Engels.  
Wim, de papa van Suzannah (L1) en Manille (PK), toverde een paar stukken hout om tot deze 
buitenkeuken voor de kleuters.  
De potten en pannen die we van jullie gekregen hebben,  zullen dan ook goed gebruikt worden. 
 
Dikke merci Bûûmplanters, Wim, verzamelaars van potten en pannen en werkgroep speelplaats 

👏👏👏 ! 

https://www.facebook.com/bsdemuziekladder/?__cft__%5b0%5d=AZVRyaY7ZRFtU58HQCG8XPkoYn71YHgSJeb0jWwuCUSE4ZpVBWu3kKQqrcI97gv2Ej4QfTa_Uaupm9nGKEWuoPKavw2EMygEsqkPyVuqYgydX4pWJ0NFYVIPFe1sKczkXguJn3ROwMHzqAukZFp30JcGEGBS10v-AZhu4LgTHjaJVQ&__tn__=kK-y-R
https://www.facebook.com/bsdemuziekladder/?__cft__%5b0%5d=AZVRyaY7ZRFtU58HQCG8XPkoYn71YHgSJeb0jWwuCUSE4ZpVBWu3kKQqrcI97gv2Ej4QfTa_Uaupm9nGKEWuoPKavw2EMygEsqkPyVuqYgydX4pWJ0NFYVIPFe1sKczkXguJn3ROwMHzqAukZFp30JcGEGBS10v-AZhu4LgTHjaJVQ&__tn__=kK-y-R
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Whizzkids   
In onze allereerste nieuwsbrief kon u al lezen dat het vierde leerjaar mee doet aan 
Whizzkids, een wedstrijd waarin digitale vaardigheden getest 
worden. Na heel wat oefenen kon het vierde leerjaar vlak voor 
de start van de vakantie nog net op tijd hun antwoorden 
inzenden. Ondertussen kregen we ook al de resultaten …  
 
150/150. Wat zijn we trots!  
Nu hebben ze tot begin december (5/12) tijd om de vragen van 
de tweede ronde te beantwoorden. We duimen alvast dat deze 
ronde ook vlot loopt. 

 
Nieuwe activiteiten 

 

Voorleesweek 
 

 
 
Van maandag 23 november tot en met vrijdag 27 november doet onze school mee aan de 
voorleesweek. Het thema is "Lezers maak je samen" en wil hierbij ouders extra motiveren 
om samen met hun kind te lezen. Enkele ouders hebben zich hiervoor alvast kandidaat 
gesteld en stellen een boek voor in de klas - volledig in coronastijl ;-) 

Willen jullie meer tips om zelf aan de slag te gaan, kijk dan zeker even op voorleesweek.be. 
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Materialen voor de 3de kleuterklas 

SLINKACHU 

 Binnenkort wil meester Sven met mijn kleuters rond SLINKACHU werken. 

Daarvoor hebben we veel kleine mannetjes nodig (Na de kerstvakantie vliegen we 

erin). 

Het zijn kleine mannetjes die een handeling uitbeelden. De foto's zijn voorbeelden 

van hem, we gaan er heel blij mee zijn. 

 

Moesten jullie zo'n mannetjes hebben of ergens weten waar we ze kunnen halen, 

wij zijn er heel blij mee (uiteraard krijg je de mannetje terug). 

 

 

meer info: 

https://www.street-art.nl/tag/slinkachu/ 

https://slinkachu.com/ 

 

ROBOTS 

De kleuters hebben al veel ideeën hoe ze hun robot willen maken.  En ze hebben veel 

ideeën .  Om al die ideeën uit te werken hebben we nog veel oude elektrische apparaten 

nodig.    

 

 
 

 Info 

 
 Sinterklaasfeest op 7 december 

             Het zal dit jaar wellicht iets anders zijn dan de andere jaren, maar in de verschillende  
             bubbels wordt er voor een spetterend feest gezorgd! 
                     

 Voor het schooljaar 2021 – 2022 zullen broers en zussen kunnen inschrijven tussen  
              04/01/2021 en 15/01/2021.  Later deze maand krijgen jullie nog een briefje mee       
              met alle informatie. 

 Rapporten en oudercontacten staan momenteel gepland op donderdag 17 december 
2020. 

 De kerstvakantie start op maandag 21/12/2020 tot en met zondag 3 januari 2021. 

https://www.street-art.nl/tag/slinkachu/
https://slinkachu.com/
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Op stap…  
- Op donderdag 19 november krijgt het 4de leerjaar een filmworkshop in onze school. 
 
 
 

 
 

NIET VERGETEN! 
 02/12/2020  

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
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