
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Revinze 

Een leuke school  

voor kinderen  

van 2,5 tot 12 jaar 

BASISSCHOOL DE REVINZE 
November 2019 Revinzestraat 35, 8820 Torhout         050/211321   

https://www.voorlezen.be/ 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en 

oud. 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 

ochtend een gedicht bij de groentepap in het 

kinderdagverblijf: wat is jullie voorleesritueel? Van 

voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het 

om! 

 

 

F

 

Het is weer tijd voor onze pannenkoekenactie! 

U kan pakjes pannenkoeken per halve kg  

bestellen tot en met dinsdag 12 november.  

De bestelde pannenkoeken worden  

meegegeven met uw zoon of dochter op 

vrijdag 22 november. 

Daarom vragen we je om de school financieel te steunen 

door de aankoop van  

lekkere pannenkoeken aan € 3 per halve kg (= 8 

pannenkoeken).  

 

https://www.voorlezen.be/


 

 

        

 

 

 

 

 

 
 

Op maandag 25 november houden we boekenbeurs in de 

Bosgalm. Gedurende de loop van de dag brengen alle klassen 

een bezoekje aan deze beurs om te snuffelen en snuisteren in 

boeken. 

Vanaf 16.00 nodigen wij jullie uit om de beurs een bezoekje te 

brengen. 

Vertellers in de klas! 

Op do 29/10 komt Hilde Rogge vertellen in onze 1ste en 2de 

graad. https://hilderogge.be/bio/ 

Op vrij 30/10 komt Joe Baele vertellen voor onze 3de grd. 

http://www.joebaele.be/ 
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De Revinze 

Een leuke school  

voor kinderen  

van 2,5 tot 12 jaar 

 

Hier enkele sfeerfoto’s van 

activiteiten, grootouders… 

Alle foto’s zijn te bekijken 

via onze website: 

http://www.devinze.be 

 

https://hilderogge.be/bio/
http://www.joebaele.be/
http://www.devinze.be/


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elke maand maken we een nieuwsbrief met de activiteiten die er in die maand gepland 

zijn. De nieuwsbrieven worden digitaal verstuurd. De nieuwsbrief wordt ook elke maand 

op de website geplaatst. 

Door de privacywetgeving wordt het moeilijker foto’s van kinderen in de nieuwsbrief te 

gebruiken. Je kan foto’s steeds bekijken op de website www.derevinze.be 

ACTIVITEITENROOSTER NOVEMBER 

Datum klas activiteit Prijs in 
euro 

Ma 4 Lager Geen Bosgalm: boterhammen mee  

 allen Start pannenkoekenverkoop  

Di 5 2+5 BIB 1,2 

 3 Zwemmen 2,2 

Wo 6 -8 6 Avonturenklas 140 

Ma 11 allen Wapenstilstand: geen school  

Di 12 3 Zwemmen 2,2 

 3 CC: Henry -  Aardvork 5 

Do 14 4 BIB 1,2 

Ma 18 – vr 22 allen Voorleesweek  

Di 19 3 Zwemmen 2,2 

Do 21 3 BIB 1,2 

Vr 22 3KA Grootoudernamiddag  

Za 23 allen Spaghetti OC  

Ma 25  allen Boekenbeurs  

 Lager Geen Bosgalm: boterhammen mee  

 1+2 CC: Superjuffie - film 5+1,2 

Di 26 3 Zwemmen 2,2 

 5+6 CC: Los Bando - film 5 
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