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Kalender

30 
okt.

1 
nov.

3 
nov.

herfstvakantie

Allerheiligen: 1 novemberstoet  
L4AB, L5AB en L6AB

6 
nov.

instap nieuwe peuters 
iedereen fluo ! De Spil L4AB

10 
nov.

naar het bos K2AB 
Letterfeest Broederschool L6AB

12 
nov.

Kloenontbijt op school

15 
nov.

openklasdag

16 
nov.

leeruitstap SASK L5A

20 
nov.

vrije dag

21 
nov.

ouderraad

23 
nov.

leeruitstap SASK L5B

27 
nov.

medische consulten L3A op school

28 
nov.

Kronkeldiedoe L1ABC, L2ABC 
American Games L5AB, L6AB

4 
dec.

medische consulten 
L3B op school 

sint op bezoek 
De Spil L3AB

5 
dec.

sintfeest

11 
dec.

start proefwerken

14 
dec.

infoavond nieuwe peuters 
oudercontact K1AB

15 
dec.

onthaalnamiddag nieuwe peuters

19 
dec.

oudercontact K1AB

20 
dec.

infoles CLB op stap naar het secundair 
L6AB + ouders

21 
dec.

rapport lagere afdeling oudercontact 
(L2-L3-L4-L5-L6)

25 
dec.

5 
jan.

kerstvakantie

Wat vlogen we er weer in dit schooljaar!  
Voor we het goed en wel beseffen staat 
de herfstvakantie al weer aan te kloppen.   
 
We hebben ondertussen al heel wat 

topmomenten achter de rug in deze korte periode.  
Zoals de eerste schooldag met de ‘opening’ van de 
spelcontainer.  En die keer dat we bezoek kregen van MNM. 
En toen we ons fit dansten op de dag van de sportclub. 
Deze week kregen we ook nog eens de grootouders van 
onze kleuters over de schoolvloer.  In de klassen gebeurden 
ook al heel wat speciale activiteiten waarvan je verder in dit 
krantje een samenraapsel kan terugvinden.

Net voor de herfstvakantie introduceren we ook nog 2 
nieuwe figuren in de school.  Sinds september zijn ze al te 
zien in de gangen, op de speelplaats, … Vanaf nu krijgen 
deze figuren meer en meer een betekenis.  
We hopen met het project van Gijs en 
Tess, samen met al onze leerlingen, heel 
wat aandachtspunten aan te pakken 
die vaak verder gaan dan de 
schoolse prestaties tussen de 
klasmuren. Wie weet worden 
we op deze manier ook nog 
eens de gelukkigste school! 
Wordt ongetwijfeld vervolgd!
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Op donderdag 28 september gingen we met het eerste 
leerjaar naar de kinderboerderij ‘Bokkeslot’. In de voormiddag 
namen we een kijkje bij allerlei dieren. We gaven hen eten 
en drinken, liepen tussen de geitjes, zagen de lange tong 
van Bella de koe, …. 

We bakten ook elk ons broodje, dat we dan ’s avonds mee 
naar huis mochten nemen. 

In de namiddag werkten we op het land. Daar keken we 
eerst even in de serres en daarna raapten we aardappelen 
op het veld. 

Kortom, het was een heerlijke, zonnige dag!

Stoere boeren en boerinnen

Op woensdag 27 september vertrokken 5A, 5B, 6A en 6B met 
de bus naar Villers- St.-Gertrude. Op het domein en daarrond 
waren er 4 activiteiten te beleven: wildcraft, rivierfauna, 
speuren naar sporen 
van wilde dieren en 
een grottenwandeling. 
Heel interessant, leuk 
en soms best wel lastig 
:). Er waren ook twee 
avondspelen: stratego 
en het sluipspel. 
De 2de avond aten 
we marshmallows 
geroosterd op ons 
kampvuur. Het was een 
supertoffe, avontuurlijke 
en leerrijke driedaagse. 

Nika & Isolde

boSKlaSSen

Onze 2de kleuters hebben zich 
gedurende een 3-tal weken 
verdiept in het thema ‘kunst’. 
Een thema waar heel wat 
rond te doen is! Wat is een 
kunstenaar, wanneer is iemand 
een kunstenaar, welke soorten 
kunst bestaan er, wat vinden wij 
van kunst,… 

Aan de hand van verschillende activiteiten konden de 
kleuters proeven van alle soorten KUNST. Een street-
art rondrit met de bus, opa Freddy kwam langs en liet 

de kinderen kennis maken 
met de houtbewerkingskunst, 
informatieve filmpjes in de klas, 
prentenboeken en informatieve 
boeken raadplegen, enz. Na 
de vele impressies was het tijd 
voor de expressie, de kleuters 
ontpopten zich tot echte 
kunstenaars en lieten hun 
werken vol trots zien tijdens hun 
kunsttentoonstelling!

KunStige KleuterS

Ieder jaar 
organiseert Colruyt 
een opruimactie. 
Met deze actie 
willen ze de klanten, 
werknemers en 
buurt aanzetten tot 
het proper houden 
van de buurt. Met 
klas 2A namen we een deel van de buurt en de parking 
onder handen.

Medewerkers van de winkel gaven uitleg over de aanpak en 
we verdeelden ons in verschillende groepjes. De leerlingen 
kregen afvalprikkers  en handschoenen om het vuil op te 
rapen.

Gelukkig wisten de leerlingen goed hoe ze het afval moesten 
sorteren. In klas leerden we over het verschil tussen PMD/ 
papier en karton/ rest…

We haalden heel wat blikjes, flesjes, plastic verpakkingen op. 
Maar ook kattenbakvulling, ruitenwisser, gebruikt frietvet…. 
De leerlingen waren wel verbaasd welk afval verborgen zat 
tussen de struiken.

Het was wel leuk dat sommige klanten de leerlingen tijdens 
het opruimen feliciteerden.

Als bedanking kregen we een leuke attentie van de Colruyt.

opruimactie (2abc)
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Naar aanleiding 
van het WO-thema 
“Kriebeldiertjes in de 
herfst” gingen we met 
alle leerlingen van het 
2de leerjaar op uitstap 
naar Bulskampveld.  De 
ochtend startte erg mistig, 

maar al snel klaarde het op en werd het een prachtige dag:

• De gids leerde ons hoe een pissebed haar eitjes 
vervoert, hoe een vlieg kijkt door zijn facetogen, dat    
insecten 6 pootjes hebben en spinnen 8.

• Bovendien kregen we een rondleiding in 
het opvangcentrum voor vogels en andere 
wilde dieren.  Die mensen helpen er  
allerlei gewonde dieren zoals: duiven, 
uilen, egels, muizen…   Net op het moment 
dat wij er waren, zaten er ook 2 heel erg  
jonge baby-egeltjes…  zo schattig!

• Na de picknick kregen we de tijd om even te spelen 
op het speelplein, om vervolgens nog een kijkje te 
gaan nemen in het museum.  De tentoonstelling 
leerde ons veel bij 
over het leven in 
het bos, en over 
de werking van 
paddenstoelen.

Het was een leuke en 
leerrijke daguitstap.

bulSKampveld (2abc)

Ik strooi, ik strooi, de 
blaadjes in het rond. Ik 
strooi, ik strooi, ze vallen 
op de grond. Ik gooi, ik 
gooi, de blaadjes in de 
lucht. Ik gooi, ik gooi, ze 
vallen met een zucht.

We kunnen er niet meer naast kijken, de herfst is weer in ’t 
land! De prachtige herfstkleuren, noten en kastanjes op de 
grond, de geur van het herfstbos, af en toe een regenbui… 
kortom de herfst in al zijn glorie! 

Bij de wissel van het seizoen zijn we met alle kleuters 
samengekomen in de zaal. Een knus moment waar er 
tijd is voor rust en spanning; we beluisterden samen een 
herfstverhaal en daarna was er tijd voor een herfst-duel 
tussen de juffen. Op deze speelse manier proberen we 
de kinderen bewust te maken van de verandering van het 
seizoen. De sfeer zat alvast goed!

HerfStmoment KleuterS

De leerlingen op de foto werden democratisch verkozen 
door hun klasgenoten om een klas te vertegenwoordigen in 
de leerlingenraad. Onder de foto kan je lezen van welke klas 
ze “peter” of “meter” geworden zijn.

leerlingenraad

Raf (1A) , Bram (1B), Mart (1C), Esmee (2A), Nika (2B), 
Nathan(2C), Lena (3A), Otto (3B), Elena (4A), Warre (4B), 
Achil (5A), Jorunn (5B), Ulysse (6A), Fran (6B)

Met het M-decreet is het de 
bedoeling dat zoveel mogelijk 
kinderen kunnen participeren 
binnen het gewoon onderwijs. 
Het is voor de leerkrachten 
niet altijd evident om dit te 
realiseren binnen een grote klasgroep. We missen soms de 
expertise vanuit het buitengewoon onderwijs.

Onze school vormt een netwerk met een school voor 
buitengewoon onderwijs nl. De Kim en De Sam uit Deerlijk.

Drie enthousiaste mensen komen elke week op dinsdag ons 
team versterken. Zij ondersteunen leerlingen bij wie een 
diagnose werd vastgesteld en staan de leerkrachten bij met 
hun expertise.

onderSteuningSnetWerK



ram (5ab)
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Een bezoek aan het 
Romeins Archeologisch 
Museum met het vijfde 
leerjaar.

In het RAM kan je heel veel 
dingen doen. Wij startten onze dag met het maken van kleipotjes.   
In de namiddag gingen we in Oudenburg op zoek naar 
overblijfselen van het Romeinse castellum. Daarna 
bezochten we nog het museum. We leerden heel wat bij 
over het leven van de Romeinen. 

Liano en Sean J.

De container stond er al van vorig schooljaar maar op 1 
september ging hij eindelijk plechtig open. Meester Wouter 
kon hem gelukkig nog op zijn plaats krijgen…. hmmm ….

Het is een heuse speel-o-theek geworden waar de leerlingen 
over de middag speelgoed kunnen ontlenen. Ondertussen 
hebben we al winkeliers gevonden in de vijfde en zesde 
klassen om onze toog te bemannen.

Te zien aan de wachtrijen, is het een succes !

Spelcontainer

Op de strapdag was het de 
bedoeling dat zoveel mogelijk 
kinderen en leerkrachten te 
voet of op wieltjes naar school 
kwamen..(zonder auto)

Toen we aankwamen was 
er een leuke sfeer, er was 
voor alle strappers, dus voor trappers en stappers, een 
parcours voorzien. Er was commentaar zoals op een echte 
wielerwedstrijd!

Op het einde van het parcours kregen we nog een tof 
armbandje! We deden dan ook nog een hip dansje op het 
liedje : met de fiets naar de klas!

We mochten die dag ook per klas wat rondtoeren op de 
speelplaats…Super!

Jaja, heerlijk hoe iedereen die dag zijn best deed om te 
strappen. 

Missie geslaagd! Nu nog volhouden…

Strapdag Wat WaS da? familienieuWS

Gust     30 juni 2017
broertje van Robbe (K1C) en zoontje van juf Emilie (L1A)
Rachelle    6 augustus 2017
zus van Axelle Leenknegt (K1A)

Geboorten

De Vuyst Elisa    26 augustus 2017
overgrootmoeder van Lobke (L5B) en Wiebe (L3A) Sterckx
Callewaert Magda   12 september 2017
overgrootmoeder van Ayden (L5B) en Elay (L1B) Mylleville en Nina 
Decru (K2B)
Clabau Maria    17 september 2017
overgrootmoeder van Britt Verbrugghe (L3A)
Tincul Marian    22 september 2017
papa van Marijo Tincul (L5A)
De Bie Anna    5 oktober 2017
overgrootmoeder van Lucca Braekevelt (L3A)
Goethals Gabriëlle   6 oktober 2017
overgrootmoeder van Berja Zekic (L4A)
We nemen graag familienieuws op van onze leerlingen, als wij 
daarvan op de hoogte zijn gebracht. Onze verontschuldigingen 
voor elke vergetelheid.

Overlijdens

Na de herfstvakantie zijn de dagen al een stuk korter en komen we vaak in het donker naar school. 
Daarom willen wij dat elke leerling een fluohesje draagt.

Ze zijn nog steeds – zolang de voorraad strekt – gratis te verkrijgen 
in het secretariaat. 

Wij willen immers graag gezien worden in het verkeer !

iedereen fluo vanaf 6 november!


