Wist je dat
. het BHK sportteam al verschillenden keren in
de prijzen is gevallen
. de uitstap naar bos super was dankzij een
stralende zon en zoveel lachende gezichtjes

. we de grootouders na 2 jaar opnieuw met
open armen hebben ontvangen
. we het dak klaar maken voor
het bezoek van de sint
. we de mooiste zonsopgang van heel
Wilsele hebben

. er hard gewerkt is in onze tuin, maar
er volgt nog meer

Vlak voor de herfstvakantie mocht iedereen
(griezelig) verkleed naar school komen.
De kinderen van het 1ste, 2de, 3de leerjaar
Putkapel werden in 3 groepen verdeeld en
ze speelden het spel "één tegen allen".
Door het oplossen van vragen en het uitvoeren
van verschillende opdrachten leerden ze
samenwerken met verschillende kinderen
uit de 3 klassen. Ze verdienden hiermee
punten en kregen zo tips om de verstopplaats van
de beloning te vinden.
Deze schat was de traktatie van de jarigen
van oktober. Er werden meer dan voldoende
punten gescoord en het feest met allerlei lekkere
Halloweensnoepjes kon gelukkig doorgaan!
tweede leerjaar - juf An

Wandelen in Meerdaalwoud
Zalige dag om in het bos door te
brengen en te genieten
van de natuur en zon.
Derde graad - juf Hilde en Juf Silke

Het 2de leerjaar Putkapel trok op dinsdag 11 oktober een dagje naar het bos.
We leerden veel over de natuur, de verschillende bomen en de dieren die in het bos leven.
We hielden ons aan de bosafspraken van de echte natuurliefhebber en maakten met
gevonden bosmateriaal echte kunstwerkjes!

Brons is het nieuwe goud! Goed gedaan!

Halloween in the house

Knutseltip

Korte herfstdagen = ideaal knutselweer. Met
een lege bokaal, knutselmateriaal en
herfstmateriaal kan je al zelf aan de slag

Veldloop: goud, goud, goud
eeeeeeeeeeen nog eens goud

Grootouderfeest 2022

Herfsttapijt
Verven met onze voeten op de
emoties die de muziek ons geeft

Fantaseren, experimenteren, ...
DOEN

Kleuters

Bovenbouw

Onderbouw

Kinderkuren
In de opvang maakten we een knallende start. In september en oktober leenden we de
KinderKuren Kapla koffer uit. De kinderen hielden wedstrijdjes ‘om ter hoogst torens
bouwen’

De kinderen van de lagere school maakten de schattigste poppetjes van chenilledraad.
Tijdens de schoolvrije dagen vierden we feest. Met ballondieren, cupcakes versieren en spookachtige
knutselwerkjes.

Week van de kinderopvang

