
Beste ouders, 

De maand oktober zit er op. Het was weer een drukke maand met tal van 

activiteiten. We hebben door het prachtige weer heel veel de kans gehad om 

naar het bos te gaan. De kinderen hebben genoten van deze uitstapjes. Voor 

onze beren en clownen was het heksenfeest in het bos wel een hoogtepunt. 

Ook onze sloebers van de peuters en eerste kleuterklas hebben zich rot 

geamuseerd. Koekjes bakken in de klas, zagen van takken,… en nog veel 

meer. 

Onze kinderen beleefden veel plezier aan hun uitstap naar de bib. In het 

kader van ons jaarthema “hier loopt een leesbeestje” zijn we met de belbus 

naar de bib geweest in Kruishoutem. Het was een toffe ervaring. Onze kids 

hebben er zo van genoten dat we er voor gekozen hebben om een paar keer  

deze uitstap te herhalen. We kunnen ook veel boekjes naar de klas meenemen. Deze mogen dan een tijdje op onze 

school blijven in de boekenhoek. Uren boekjes plezier voor onze kinderen en ze vinden dit top.  

We willen ook nog eens duiden dat het “leesbeestje van de dag” dezelfde taakjes kan uitvoeren als “het kindje van de 

dag”. Ze mogen dus nog steeds vooraan in de rij staan, naast de juf zitten, bellen….  

 
 
Helm op fluo top.  
We willen allemaal dat onze kinderen goed zichtbaar en beschermd 
naar school gaan. Daarom nemen wij deel aan de actie ‘Helm Op Fluo Top’ 
van de VSV. Door veilig (met een fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende 
en fluorescerende kledij) naar school te komen, kunnen kinderen 
stickertjes sparen en prijzen winnen. De actie start na de herfstvakantie 
(7 november 2022) en loopt tot de krokusvakantie (17 februari 2023). 
Dat zijn de donkerste maanden van het jaar. 
Hoe werkt het? 
• Alle kinderen krijgen een spaarkaart. 
• Elke ochtend krijgt je kind op school een of twee stickers: 
- fietshelm op = 1 sticker 
- fluorescerende of reflecterende kledij aan = 1 sticker 
• Vanaf 21 stickers kunnen ze prijzen winnen. 
Prijzen 
• 21 stickers: vanaf 22 november kan je je kind inschrijven voor de wedstrijd 
op helmopfluotop.be/wedstrijd. Deelnemen kan tot en met 10 maart 2023. 
Je maakt kans op: 
- 1 van de 30 setjes met 3 fluogadgets van WOWOW (een rugzakhoes, een 
reflecterend lampje en een snap wrap). 
- 1 van de 150 fluohesjes van Torfs. 
- 1 van de 30 cadeaucheques van 25 euro van JBC. 
- 1 van de 50 cadeaucheques van 25 euro van A.S.Adventure. 
- 1 van de 15 waardebonnen van 30 euro van WOWOW. 
- 1 van de 25 waanzinnig leuke bodyglowers van Gofluo. 
- 1 van de 30 setjes van Name On It (gepersonaliseerde brooddoos + 25 gepersonaliseerde 
• 42 stickers:  
- 1+1 gratis toegang tot Aqua Mundo in Center Parcs of Aquafun in Sunparks. 
• 60 stickers: 
- 1+1 gratis toegang tot ZOO Antwerpen of ZOO Planckendael. 



- 1+1 gratis toegang tot Bobbejaanland. 
De voorwaarden lees je op de stickerkaart of op helmopfluotop.be 
Vragen? 
Op helmopfluotop.be vind je al heel wat antwoorden! 
Nog een andere vraag? Mail naar helmopfluotop@vsv.be 
 
Nieuwe instappers 
Na de vakantie verwelkomen we ook twee nieuwe muisjes. Raphael (broer van Tiebe 3k) en Emilia (zus van Luca 2de 
leerjaar). We wensen hen een fantastische start toe en een mooie tijd in “Het Hukkelpad”. Eentje om nooit te vergeten.  
 
Opvang 
Graag wil ik er nog eens op wijzen dat steeds meer ouders hun kids niet op tijd komen afhalen. Sommigen zelfs zonder 
juf Odette te verwittigen. Indien jullie na de herfstvakantie niet verwittigen zullen we genoodzaakt zijn om een boete 
van €10 aan te rekenen.  
Uren van de opvang s’avonds lopen op maandag, dinsdag en donderdag tot 18u en op woensdag en vrijdag tot 17u.  
 
Op woensdagnamiddag hebben we heel weinig kinderen in onze opvang. Daarom vragen we om na de herfstvakantie in 
te schrijven voor deze opvang. We kiezen er voor om deze opvang nog steeds aan te bieden. 
Indien jullie gebruik willen maken van de opvang op woensdag namiddag is het voldoende om op maandag een mailtje 
te sturen naar directie.kleuterschoolhethukkelpad@sgkruizinga.be met het vermelden van de naam en tot hoelang  
jullie kleuter in de opvang moet blijven.  
Op deze manier kunnen wij de mensen die de opvang verzorgen op tijd verwittigen of ze al dan niet moeten komen.  
Ook kunnen ze dan weten hoeveel materiaal ze  moeten voorzien om de activiteit in de namiddag te organiseren.   
 
Derde ouderavond op donderdag 17 november 22 om 18 u 30 
Graag verwelkomen we onze ouders van de derde kleuterklas voor de derde en laatste infoavond ivm schoolrijpheid. We 
willen jullie heel graag informeren over hoe we samen onze kinderen net dat stapje verder kunnen brengen in hun 
ontwikkeling. We willen jullie vragen om jullie aanwezigheid te bevestigen via een mailtje naar de klasjuf.  
 

Marleen VERZELE (3k)    
Marleen.verzele@sgkruizinga.be       

 
Koekjesverkoop 
Ondertussen is onze koekenverkoop gestart. Ik kreeg de eerste bestellingen al binnen. Met de opbrengst van deze 
verkoop kopen we nog extra materiaal voor  “Het Huis van Hukkel”.  
Hoe meer koekjes jullie verkopen hoe groter dus het cadeau. GOGOGO 
Voor de drie mama’s of papa’s die de meeste koekjes verkopen hebben we een verrassingsnamiddag voorzien op 
school. Onze kleuters zullen jullie heel graag verwennen. 
 
Activiteitenkalender eerste trimester 2022 – 2023 

Start actie “helm op fluo top” Maandag 7 november 2022 

Wapenstilstand Vrijdag 11 november 2022 

Wereld Diabetes dag (we denken dan extra aan ons 
Louiza) 

Maandag 14 november 2022 

Op bezoek naar het huis van de Sint 2K en 3K  
(PS de kinderen weten dit nog niet. Willen jullie mee 
het geheim bewaren?) => verdere info volgt 

Dinsdag  15 november 2022 

Infoavond derde kleuterklas (deel 3) Donderdag 17 november 2022 

Oudercontact (alle klassen) => verdere info volgt Dinsdag  22 november 2022 
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Sinterklaasfeest  Vrijdag 2 december 2022 

Afhalen koekjes van  15u tot 17u Vrijdag  9 december 2022 

Grootouderfeest  => verdere info volgt Vrijdag 16 december 2022 

Ouderfeest => verdere info volgt Zaterdag 17 december 2022 

Kerstdrink op school Vrijdag  23 december 2022 15u  

Kerstvakantie  

Van 24 december 2022  om  t/e/m 8 januari 2023 

 

Met vriendelijke groeten  

De kleuterjuffen.  


