
 

 

 

02-10: Havenrondvaart en bezoek Kalmthoutse heide 5L en 6L 

03-10: Conferentie voor de leerkrachten, vrijaf voor de leerlingen. 

04-10: Theater in Amelberga voor 3L aangeboden door  11 11 11 

05-10: Dag van de leerkracht! 

10-10: Opstartgesprekken , MDO 

11-10:  Krokussen planten aan de dodendraad in de Hellestraat voor 4L in de namiddag   - oudercontact 1L 

12-10: Rapport 1 voor lln lagere school - Wandeling in Stropersbos voor 4L - zwemmen 1-2-3 

15-10: Medisch schooltoezicht op school voor 1L in de voormiddag, 5L in de namiddag 

19-10: MDO gesprekken in de voormiddag  - Dag van de jeugdbeweging! 

26-10: Bezoek aan speelgoedmuseum en Technopolis voor 3L en 4L  - zwemmen 1-2  

27-10: Halloweentocht 

Herfstvakantie van 27 oktober tot 4 november 

tel direc�e: 03 7797668 

Juf Helga: 0474503976 

Meester Marc: 0473698055 

Oudercontact voor ouders  

van leerlingen in het eerste leerjaar! 

 

Donderdag 11 oktober  

Een uitnodiging volgt nog. 



 

 

 

 

Woord of Dia-loog. Woord en wederwoord. 

Tussen twee of meer.                                                

In familiekring, in de klas, de leraarskamer, in 

het professioneel lerend netwerk, in het par-

lement, op een congres …                                             

Overal waar mensen samenkomen, leren ze 

elkaar beter kennen of willen ze samen iets 

ondernemen.  

Een echt gesprek vraagt al je aandacht                                     

om een ander onbevooroordeeld                                   

te beluisteren en te begrijpen.                               

Je hebt discipline nodig om je beurt af te 

wachten en je gesprekspartner(s) te laten 

uitspreken.   

Je moet ook je eigen gedachten en gevoelens 

kunnen filteren en ordenen voor je ze uit-

spreekt.  

                                                            

Vaak zijn bijkomende vragen nodig, rust-

pauzes of s�ltes.  

Een echt gesprek vooronderstelt belang-

stelling en respect, inlevingsvermogen en 

waardering.  

Soms heb je veel gemeen met de ander. 

Een andere keer helemaal niet. Zijn denk- 

en leefwereld kan mijlenver van je afstaan. 

 Elk gesprek is een uitnodiging om bruggen 

te slaan, naar ‘die vreemde ander’. Echt in 

dialoog treden is netwerken vanuit het 

hart. Dan worden banden gesmeed. In 

iemand schoenen gaan staan leidt tot we-

derzijdse verrijking.  

Stap je mee?  

Mag ik, vooraleer ik  oordeel  

even vragen hoe het is  in jouw schoenen? 

Sta je daar stevig of wankelt het wat? 

Heb je’t warm genoeg? Zweet je niet te erg? 

Je krijgt toch geen blaren? 

Je voeten worden toch niet nat of vuil? 

Mag ik, vooraleer ik oordeel 

Even in jouw schoenen staan, 

En voelen? 

Dankjewel,. Een oordeel is niet aan mij. 

Iesja 

 



 

 

 

De NO2-concentra�e van ons meetpunt in de Pastoor Van Lierdestraat bedraagt 18,8 microgram per kubieke meter. 
Dit is de indica�eve jaarwaarde die werd berekend op basis van de twee meetbuisjes.  Wij scoren in de donder groene 
zone. 

De  plaats waar onze kinderen spelen en leren is niet bezoedeld door de uitlaatgassen van het verkeer.  Dit wil uiter-
aard niet zeggen dat er geen fijn stof is of geen vervuiling door nabijgelegen industrie! 

CurieuzeNeuzen is het grootste burgeronderzoek naar lucht-
kwaliteit ooit. 20.000 Vlamingen maten de luchtkwaliteit in 
hun straat. Meer informatie vindt u op de website van Curieu-
zeNeuzen.  

Het citizen-scienceproject “CurieuzeNeuzen Vlaanderen” 
heeft de concentraties van stikstofdioxide (NO2) in de buiten-
lucht in Vlaanderen zeer fijnmazig in kaart gebracht. Het pro-
ject is een samenwerking tussen de Universiteit Antwerpen, 
de Vlaamse Milieumaatschappij en de krant De Standaard, 
met ondersteuning van HIVA-KU Leuven en VITO.  

Stikstofdioxide is een belangrijke indicator voor lucht-
vervuiling door verkeer. 

Onze school deed mee! 

Ons persoonlijke NO2 resultaat: GOED 

h�p://www.standaard.be/curieuzeneuzen 

Vanaf oktober is er terug elke week  op dinsdag een 

stuk fruit voor elk kind! 

Normaal is er 10 weken lang gesubsidieerd fruit op school, 

maar het oudercomité zorgt ervoor dat al onze kinderen van 

oktober tot juni elke week een gezond tussendoortje heb-

ben.  

Dankjewel  oudercomité voor de financiële bijdrage! 

Dankjewel Kelly om het fruit elke week te verdelen! 


