
Leefschool ‘De Dageraad’
Lange Altaarstraat 4-20
2018 Antwerpen
03/288 65 66

POSTMAP 2

Lezen

Kleuterbib op school

Welke ouder of grootouder wil op woensdag helpen in de open bib voor onze kleuters en
hun ouders?

waar? op school, in de minimirakelklas
wanneer? elke woensdag van 8.15u tot 8.45u.  Je kan je ook engageren voor een enkele
keer.
wat? je helpt ouders en kleuters met het kiezen van een leuk boekje om thuis te lezen
en/of je vult de lijsten mee in

Vul je naam in op de lijst die hangt in de inkomhal of geef je naam door aan Koen. Via mail
kan ook: koen.dedapper@leefschooldedageraad.be

Erg bedankt!

Luizen

● In verschillende klassen werden luizen gesignaleerd.
● Gelieve de haren van je kind goed na te kijken en te behandelen indien nodig.
● Bij neten of luizen breng je de klasleraar op de hoogte.

Wandeling ouderraad

● Hou zondag 16 oktober alvast vrij voor een wandeling georganiseerd door de
ouderraad

● Meer info volgt later



Verder in deze postmap

● Voor L2: info over de eerste communie
● Voor L3-L4: info over de sportklassen
● Voor L4-L5: info en toelatingsformulier over onderzoek reach (deelname

wetenschappelijk onderzoek over de effecten van de luchtvervuiling UA)
● Voor L6: info over het vormsel + inschrijvingsformulier

Info over buitenschoolse activiteiten

● Karate(vanaf het vierde leerjaar) - in Leefschool De Dageraad
● Bib Vrede (Borgerhout):

○ voorlezen aan speciaal opgeleide hond (vanaf 6 jaar)
○ leeslekker: luisteren naar verhalen die voorgelezen worden (vanaf 4 jaar)
○ makerlab: knutselen, filosoferen, experimenteren in het thema van een

verhaal (vanaf 6 jaar)
○ Lego Makerlap: LEGO-robot bouwen en programmeren (vanaf 7 jaar)

meer info: https://www.bibvrede.be/
● Jespo sportactiviteiten in de buurt
● Move and play: sportkampen herfstvakantie
● CodeFever: computerlessen (vanaf 8 jaar) - met met kansentarief

Vriendelijke groeten,

Sigrid Van de Velde

https://drive.google.com/file/d/1Rxjh8OYRMv7sOeg6H3RojPbu_VbLXHCb/view?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/12iB3Ce-zgCWFYnWBXvrbCNOWYvsmB9QYQlBlB2WCwb8/edit?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/10XHifYxgjnsdWn3X65j-NkIE70Br4fYX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/19oeZn5SAEZSdf0su-qpF6f3_rGf5jU6w/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vaFAfqm7IiwFFMGaH7waTOA1sfC8tFo-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wGLqyjVtLPZ9YdWlly_h8_X0SmFWihmU/view?usp=sharing
https://www.bibvrede.be/
https://drive.google.com/file/d/1tt29R4tsNJFftub-CiNhKYrxAwnN5gwg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_nXZG-yAmcTP8Th8lpr3solpPnsvkdZW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1lF3IdG91Y2pnEjCZvJ4hG-630VHQgBbM/view?usp=sharing

