
 

 

  

              

 

 

Activiteitenkalender oktober 2021  

 

vr. 01.10  Pedagogische studiedag : alle leerlingen vrijaf  

ma 04.10  Facultatieve verlofdag : alle leerlingen vrijaf  

di 05.10  Dag van de leerkracht   

12u30 : leerlingenraad  

20u : ouderraad  

woe 06.10  vm : startbijeenkomst Klimaatbende – park Maldegem voor L5  

do 07.10  vm : vaccinaties CLB L1 en L5   

ma 11.10  zwemmen voor L4  

di 12.10  L2 naar de bib  

woe 13.10  L3 naar de bib  

vr 15.10  Bosuitstap met alle kleuters naar Bulskampveld 

Bosuitstap voor L3 met de fiets naar het Leen 

Uitstap voor L5 naar Brugge  

ma 18.10  zwemmen voor L3   

do 21.10  14u : pensioenfeest voor meester Gino en juf Martine  

vr 22.10  Wereldstotterdag  

ma 25.10  Zwemmen voor L4  

12u30 : leerlingenraad  

di 26.10  L2 naar de bib 

woe 27.10 L3 naar de bib  

vr 29.10  Start herfstvakantie t.e.m. zondag 7 november  

 

Vooruitblik naar november  

ma 08.11  zwemmen voor L3   

do 11.11  Wapenstilstand ; geen school  

ma 15.11  Zwemmen voor L4  

woe 17.11  16 – 20u : oudercontacten lager  

do 18.11 16 – 18u : oudercontacten lager  
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Nieuwsbrief oktober 2021  

 

Geef een hervulbare drinkfles mee naar school !  

 

We willen vragen om water mee te geven  

in een herbruikbare drinkfles, 

dit om het afval zoveel mogelijk te beperken 

 en kinderen hier ook bewust  

van te laten worden. 

 

Leerlingenraad is verkozen !  

 

De voorbije weken konden de kinderen per klas hun stem uitbrengen op de 

kandidaten van hun klas. Volgende kinderen werden verkozen  

Voor L3a : Basile Steenbeke        voor L3B : Oona Van Varenbergh  

Voor L4a : Fien Capelle                voor L4B : Céleste Verniest 

Voor L5a : Jesse Michiels             voor L5B : Jolien Degrande 

Voor L6a: Marie Stockman          voor L6B: Flore Lannoy 

Juf Lore en juf Annelies komen maandelijks samen om voorstellen, vragen en 

bezorgdheden te bespreken.  

 



Een pluim voor …..  

alle kinderen, van de jongste kleuters tot de zesdeklassers! 

Elke klas maakte samen klasafspraken. Deze afspraken hangen in een gouden 

kader in het klaslokaal. 

Goldy kwam langs om te zien hoeveel pluimen elke klasgroep al heeft verdiend 

door samen werk te maken van de klasafspraken. Overal pronken pluimen in het 

“Jij bent goud waard” - hoekje.  

Ze is ongelofelijk trots op alle kinderen, de juffen en meesters. 

Daarom kreeg elke klas een gouden bal. Met deze gouden bal 

wordt verder geoefend op het cirkelen. 

Cirkelen is een techniek om respectvol met elkaar in gesprek te 

gaan. Er horen afspraken bij het gesprek. ( oogcontact maken, gebruik positieve taal, … )  

In de lagere school startten de kindcontacten. Elk kind afzonderlijk heeft een gesprekje met 

de leerkracht over hoe het gaat op school. Tegen eind oktober komen alle kinderen aan bod.  

Elke lagere klas komt één namiddag naar de Lief-ing. De Lief-ing is 

een gezellig ingerichte ruimte naast de bibliotheek. Daar leren de 

kinderen de giraf en de jakhals kennen. Die dieren leren ons stap 

voor stap hoe we een ruzie goed kunnen oplossen. Gedurende het 

schooljaar oefenen we hier nog verder op. 

Jouw zoon of dochter zal vast en zeker hier iets over kunnen vertellen!  

Wordt vervolgd… 

 

Op tijd naar school komen  

We willen elke morgen starten met de klaswerking om 8u30 stipt.  

Dit kan niet als ouders nog toekomen na 8u30. Eens te laat komen kan altijd maar dit 

mag geen dagelijkse gewoonte worden. Dank om hier rekening mee te houden.  

 

 

Ouderraad op dinsdag 5 oktober om 20u : welkom !  

Wie graag eens een ouderraad wil bijwonen, is welkom op dinsdag 5 oktober om 20u 

in de turnzaal van de school. (ingang achterzijde school, turnzaal op eerste 

verdieping) 

 

 

 



Om af te sluiten : onze spreuk van de maand  

 


