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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2019 

 
 

  
Graag uw aandacht voor… 

 

 
 

 In ons LEERNEst waren er verkiezingen in oktober: de nieuwe 
kinderraad werd geïnstalleerd.  
Proficiat aan de verkozenen: Anneli en Jasper uit L6, Lore en Juul uit L5, 

Claire en Manou uit L4 en Nand en Conan uit L3.              
 

 Op zondag 20 oktober kwamen om en bij de 323 kinderen en volwassenen 
genieten van het gezinsontbijt dat ons oudercomité organiseerde in 
samenwerking met het schoolteam. Dankjewel voor jullie talrijke 

aanwezigheid en steun.                                                                                             
Op zaterdag 16 november staat de volgende activiteit geprogrammeerd: 

de lichtjestocht en op vrijdag 13 december tekenen we present op de 
kerstmarkt in het dorp.  
 

 Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de 
Voorleesweek zet Iedereen Leest graag het belang én het plezier van 

voorlezen in de kijker. 
 

De Voorleesweek loopt van 16 tot 24 november 2019 en staat in het 
teken van ‘voorleesrituelen’. Elke avond een verhaaltje na het 
tandenpoetsen, elke dag een leuk fragment voor de schoolbel luidt, elke 

middag een gedicht bij de groentepap in het kinderdagverblijf. 
Wat is jullie voorleesritueel?  Van voorlezen een vaste gewoonte maken, 

daar draait het om! 
 

Hou de agenda van je kind alvast in de gaten! Misschien word je wel 

uitgenodigd om voor de klas te komen voorlezen. 
Hoe meer leesplezier, hoe beter! 

 
 Er staan al heel wat foto’s van uw kind(eren) op Gimme. Op de website 

vindt u een document met meer uitleg. Bij problemen of vragen kan u 

terecht op ann.vdb@leernest.be  
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Vrije Basisschool LEERNEst 
Kloosterstraat 3 

9800 Bachte-Maria-Leerne 

Tel : 09 282 77 87 
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Welke activiteiten staan er op onze agenda? 

 

 

Datum 

 

Activiteit Voor wie? 

Ma 4/11 Bezoek aan Museum Deinze en de 

Leiestreek 
 

          4de leerjaar  

 

Oudercontact kleuter P en K2 (deel 1) 

Oudercomité (20.00) Leden OC 

Di 5/11 Oudercontact kleuter K1-K2-K3 
 

Vr 8/11 Victor en de goedgevoelmachine 
(NM) 

1ste leerjaar 

Ma 11/11 
 

Wapenstilstand  
(vrijaf voor alle kinderen) 

 

 

Di 12/11 Zwemmen 

 

1ste,2de, 4de en 5de leerjaar 

Oudercontact 1ste t.e.m. 5de leerjaar 

 

Woe 13/11 Pedagogische studiedag 

(vrijaf voor alle kinderen) 
 

Kleuter & lager 

Za 16/11 
 

Lichtjestocht Iedereen 

 
16/11 -24/11 

 
Voorleesweek 

 

Do 21/11 Bibliotheekbezoek (VM) K2 
 

Di 26/11 
 

Zwemmen 1ste,3de, 4de en 6de leerjaar 

Vr 29/11 Rapport Lager 
 

 


