Nieuwtjes uit Sint Raf!
September
Oktober

1 september………FEESTELIJKE Welkom !!
Dinsdag 1 September werd iedereen met toeters en bellen naar zijn nieuwe klas gebracht door onze
STRAFFE huisfanfare
De kinderen konden zo al direct genieten van een ontspannen eerste
schooldag ! ! Top zo een “ warme school ! “
Veldl
Veldloop op school
Woensdag 30 september werd er weer knap gelopen in Sint Raf ! ! De kids gaven het beste van
zichzelf ! Ook de juffen en meesters liepen mee. Dat verdiende een medaille voor iedereen !
En voor sommige zelfs een trofee, PROFICIAT ! !

Bosdag

Donderdag 15 oktober, een zonnige dag, wat een geluk ! ! ’s Morgens kwam een prachtige uil ons
vertellen welke spelletjes we konden spelen in het bos, de kids waren vol verwondering !
Daarna vertrok groot en klein richting bos ! We beleefden een TOPDAG ! !

Welkom aan alle nieuwe kids !
Onze nieuwe kinderen kregen superleuk bezoek van de Fleurtjes in hun klasje. Ze werden letterlijk in
de bloemetjes en de spotlights gezet. Met een liedje, kleurtjes en een prachtige lichtslinger werden
de nieuwe kids verwelkomd ! Hun mooi ingekleurd ventje paste mooi in onze kleurrijke school !

Sportdag !
Op donderdag 22 oktober konden de kids van auti rood, de bijtjes klas en de wilde dierenklas,
genieten van een heerlijke sportdag !

Lekker spetteren voor de zorgkids
Onze kids van blauw, geel en groen konden genieten van een heerlijke uitstap naar het Gielsbos. Ze
konden daar spetteren in een heerlijk verwarmd bad. Er was ook tijd om te genieten van de
prachtige snoezelruimtes, kortom zeker voor herhaling vatbaar ! !

Dag van de jeugdbeweging !
Op Vrijdag 23 oktober mochten onze STRAFFE kinderen hun outfit aantrekken van de jeugdbeweging.
Het bracht een leuke sfeer op de speeltplaats ! Nog goed ravotten allemaal !

De foto’s van deze activiteiten kan je terug vinden op onze website,
zeker een bezoekje waard !
Kalender
woe 11/11 : vrijaf + ma 9/11 en di 10/11 vrijaf ( coronamaatregel !)
Do 12/11 : Schoolreis Raf en Otje ( afgelast door corona ! ) ☹
Woe 2/12 : Sint op school

Geniet van een Kleurrijke en vooral ”gezonde” Herfstvakantie ! !

