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zondag 1 november 2020
Allerheiligen
maandag 2 november 2020
Allerzielen + start van de herfstvakantie
Deze wordt n.a.v. de coronacrisis verlengd t.e.m. vrijdag 13 november 2020
maandag 16 november 2020
start van het project : helm op , fluo top !
Met dit project wil de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) scholen helpen om hun
leerlingen op een leuke manier aan te moedigen om zichtbaar en beschermd naar school te
wandelen of fietsen. Leerlingen die dat doen, krijgen leuke beloningen en kunnen coole
prijzen winnen. De actie start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie.
Tijdens de donkerste maanden van het jaar dus. Hoe werkt het? Heel eenvoudig! Alle
kinderen krijgen een spaarkaart. Wie 's ochtends met fluokledij aan naar school komt, krijgt
een sticker. Ook het dragen van een fietshelm is een sticker waard. Als de kinderen voldoende
stickers gespaard hebben, krijgen ze een toffe beloning en maken ze kans op een coole prijs.
Daarnaast zijn er ook klassikale prijzen te winnen.
( meer info , in brief in bijlage )
Woensdag 18 november 2020
Normaal is het kijkdag in de kleuterklas voor nieuwe kleutertjes.
Dit kan niet meer tijdens de schooluren doorgaan.
Moest je kleutertjes kennen die graag een bezoekje brengen aan onze school, breng hen op
de hoogte ! ( afspraak maken via info@denhulst.be of 013/77 19 29 )
Maandag 16 t.e.m. vrijdag 27 nov 2020
Juf Loes zal stage doen in de derde kleuterklas.
U mag zich tijdens deze stageweken bij vragen of opmerkingen richten tot juf Ingrid.
Vrijdag 20 november 2020
Internationale dag van de rechten van het kind
Woensdag 25 november 2020
Pedagogische studiedag met als thema ‘begrijpend lezen’
We deden als team mee om een navorming van 2 schooljaren te winnen waarbij we
ondersteund zullen worden om een degelijk taalbeleid op poten te zetten in onze school. Er
deden 70 scholen mee, 8 vielen in de prijzen. Daar waren wij bij. #trotsopmijnteam #
Wellicht hoor je hier in de loop van het jaar nog meer over.

Nog nieuws dat we graag met jullie delen :
Vergeten jullie niet om af en toe een kijkje te nemen op onze website www.denhulst.beof op
onze Fb-pagina? Ook daar vind je informatie , nieuwsberichten, ….

TROOPER
Vergeet onze school niet bij de aankoop van jullie sintcadeaus
Sinterklaas komt eraan! Vergeet zeker niet langs www.trooper.be/nl/sint te passeren nu je al
je cadeaus online moet bestellen door de lockdown. Via Trooper krijgen wij namelijk gratis
extra centen in kas door iedereen die online shopt bij Trooperwebshops, en dat zonder dat
het de Sint een eurocent extra kost. Die gratis centen zijn erg welkom!
Check dus zeker www.trooper.be/nl/sint voor alle Sintdeals en deel de pagina gerust met
iedereen die je kent. Zo maak je niet alleen je kinderen maar ook ons blij!
Weet je nog niet wat Trooper is? Via www.trooper.be kan je ons het hele jaar door gratis
steunen, simpelweg door online te shoppen bij de meer dan 600 Trooperpartnershops
(waaronder Bol.com, coolblue, JBC, Torfs,…). Al die shops schenken ons gemiddeld 5% van
jouw aankoopbedrag. Zelf betaal je geen rosse eurocent extra.

Geniet nog samen met je bubbel van een toch wel zonnige herfstvakantie.
Hou het veilig én gezond.
Wij zien elkaar graag terug op maandag 16 november !

Met vriendelijke groeten
Lieve

