
En de naam van onze pinguïn is … TALENTINO 

 

                                                           
VOOR HET LAGER 
Elke maand bezoeken we met TALENTINO een eiland om talenten te ontdekken. Voor de 
maand OKTOBER is dat het beweegeiland. 
 
In de turnlessen en op de speelplaats rennen, rollen, springen, klimmen, sluipen, kruipen, 
dansen, huppelen, hinkelen, … met heel je lichaam in beweging zijn, harmonisch, energiek 
en doelgericht,… Zo toont je kind zijn groot motorisch talent! Dit eiland sluit dus aan bij 
motorische en zintuiglijke ontwikkeling. 
 
 

di 01  

wo 02 Bezoek aan de bib voor L5 / Start ‘Oog voor lekkers’ 

do 03 ZW 2+5 

vr 04  

za 05 Dag van de leerkracht 

zon 06  

ma 07  

di 08  

wo 09 SPORTDAG / Oog voor lekkers 

do 10 ZW 2+5 

vr 11  

za 12  

zon 13  

ma 14 Veertiendaagse van de gezonde tussendoortjes  

dii 15  

wo 16 Oog voor lekkers 

do 17 Talentenworkshops in alle klassen / ZW 2+5 

vr 18  

za 19 Kidsfuif door het oudercomité in de refter van de Slangstraat vanaf 16 uur tot 20 uur. 

zon 20 Uitreiking Miraprijs 2019 om 11 uur in Jan Tervaert 

ma 21  

di 22  

wo 23 ABC-moment voor het eerste leerjaar deel 2 in de refter van De Ring / Oog voor lekkers 

do 24 Rapport 1 +  oudercontact / L4 medisch onderzoek op school / ZW 2+5 

vr 25 Fruitverrassing van het oudercomité 

za 26 HERFSTVAKANTIE 

zon 27 HERFSTVAKANTIE 

ma 28 HERFSTVAKANTIE 

di 29 HERFSTVAKANTIE 

wo 30 HERFSTVAKANTIE 

do 31 HERFSTVAKANTIE 

 

Hier groeit talent 2: OKTOBER 2019 
 : OKTOBER 2019 



En de naam van onze pinguïn is … TALENTINO 

Beste ouders 
 
Vanaf 2 oktober start ‘Oog voor lekkers’. Alle kinderen van onze school krijgen 20 weken lang gratis 
een stuk fruit of groente op woensdag. 
 
Ook het oudercomité springt op de kar van gezondheid. Zij lanceren de veertiendaagse van de 
gezonde tussendoortjes. 14 dagen lang ( van 14 oktober tot 25 oktober ) doen de kinderen hun best 
om elke dag een gezond tussendoortje mee te brengen. 
Vlak voor de herfstvakantie is er een fruitverrassing van het oudercomité. 
 
In de maand waarbij de beweegtalenten in de kijker staan, wacht ons een superleuke sportdag. 
 
Op 17 oktober gaan alle klassen aan de slag met talentenateliers. A.d.v. een verhaal, foto’s van 
activiteiten en 6 herkenbare personages gaan de kinderen op zoek naar hun eigen talenten met de 
hulp van talentencoaches. 
 
Het oudercomité organiseert een fantastische kidsfuif op zaterdag 19 oktober. Haal die dansbenen 
maar al boven. 
 
 

                                                                                                        
 
 
 
                                                                                                                  
De Watermolentriatlon is 
genomineerd voor de Miraprijs 
2019. Stem op hen via de Kleine 
Wuiten of online: 
www.hamme.be/miraprijs. Zij 
verdienen zeker je stem want hun 
sponsoring voor de werking van 
onze school is onmisbaar  
( fietsenrekken, toiletten, ipads, 
banken en stoelen )  
 
STEM OP DE 
WATERMOLENTRTRIATLON !! 

 
 
 
Het ABC-moment in het eerste leerjaar gaat deze keer over rekenen. Van harte welkom. Je kan je 
kind aan het werk zien in de klas! 
 
Vergeet niet te genieten van de kleurenpracht in dit gezellige seizoen van de herfst. 

 
 
Het Sint-Pieterteam 
 
 
 

http://www.hamme.be/miraprijs
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