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SCHOOLJAAR 2019 – 2020 
 

1 maand verder 
 

Jaarthema:  Vele pluimen maken sterke vleugels 
en het kost helemaal niets…   

 
Het nieuwe schooljaar draait alweer op volle toeren. Een jaar vol nieuwe belevenissen ligt voor 
ons. Wij zijn er in elk geval stevig in gevlogen, samen met jullie allemaal. En ‘vliegen’ zullen we 
doen. 
Dit schooljaar zetten we elke maand in op 1 van de 10 pijlers van geluk. Ons jaarthema is 
gebaseerd op het boek ‘Geluk voor kinderen’ geschreven door Leo Bormans en Sebastiaan Van 
Doninck en vertaalden we in ons jaarthema ‘Vele pluimen maken sterke vleugels’. Het thema geeft 
ons vele handvatten om in de klas en op school aan de slag te gaan rond thema’s als geluk, 
vriendschap en positief denken. Elke maand brengen we 1 verhaaltje uit het boek naar onze 
klassen en gaan we er intensief mee aan de slag. De thema’s bieden ons een unieke kans om 
samen te praten en na te denken over jezelf en de betekenis van alles wat we doen. 
 
In september werd SPORO onder de aandacht gebracht. Sporo bracht ons het nieuws dat hij een nest wou 
bouwen. Daarbij stoot hij op allerlei vragen en bedenkingen en leert hij dat we moeten durven dromen waar te 
maken. Zo leerde SPORO ons dat we doelen moeten durven stellen en die stap voor stap moeten leren 
realiseren.  
 
Elk van de vogels wordt doorheen het jaar aangebracht door 2 speciale vogelspotters die zich op onze school 
voorstelden als Tsjief & Tsjaf. Zo kondigden, afgelopen donderdag, de vogelspotters reeds de 2de vogel ‘Kaketoe’ 
van dit schooljaar aan. Zo zie je maar dat de tijd echt vliegt en we allen meer werk moeten maken voor ‘pluimen’. 
 
Wij hopen dat de verhalen van Tsjief en Tsjaf en de verhalen van het boek ook tot bij jullie thuis geraken en jullie 
zo samen met ons kunnen werken aan een fijne, warme sfeer thuis en in de klas. Laat ons keer op keer samen 
positief werken aan een mooi project waar iedereen iets van zichzelf in kan terugvinden. Een schooljaar waarin 
we samen op weg gaan, waarin we geen enkele vogel achterlaten. Een schooljaar waarin we iedereen onder 
onze vleugels nemen. Een schooljaar waarin iedereen zijn verhaal kwijt kan, waarin naar iedereen geluisterd 
wordt zodat iedereen zich thuis voelt. We willen als school een warm en veilig nest zijn waarin elk kind kan 
volgroeien tot een grote vogel die op een dag ons nest met sterke vleugels kan verlaten. 
 

 

Tsjief & Tsjaf 
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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 

EEN TERUGBLIK OP ONZE INFO-AVONDEN 
 
De tweede schoolweek van september organiseerden wij onze info-avonden. Wij danken 
alle mensen die tijd hebben vrij gemaakt om samen met de leerkrachten de reis doorheen 
de leerstof mee te volgen. Daarnaast kregen de aanwezigen informatie over de 
educatieve leeruitstappen, afspraken i.v.m. huiswerk maken en lessen studeren, 
afspraken i.v.m. klas- en schoolregels, … De reacties van vele ouders waren opnieuw 
lovend, verrassend over wat onze kinderen allemaal leren, verwondering en bewondering 
over het geduld dat onze leerkrachten dagelijks opbrengen, …  
 

Na de uiteenzetting in de klas werden onze ouders op een gezellige manier ontvangen door het bestuur van onze 
ouderraad. Een glaasje sprankelende cava of een frisse fruitsap werd samen met een borrelhapje gesmaakt. Van 
deze gelegenheid werd gretig gebruik gemaakt om met elkaar een stevig en deugddoend babbeltje te slaan.  
 

Die gastvrijheid wil onze ouderraad verder doortrekken doorheen het schooljaar. Alle activiteiten staan open voor 
alle ouders, wie graag bij één of meerdere activiteiten een handje toesteekt bij de voorbereiding en realisatie, is 
steeds van harte welkom! Onze oprechte dank aan de leden van het bestuur van onze ouderraad voor de 
inspanningen om deze avonden te laten uitgroeien tot een aangenaam en gezellig VBS-moment! 
 
 

DAG VAN DE SPORTCLUB 
 

Op beide vestigingsplaatsen werden alle sporters in de verf gezet. SPORT is dan 
ook onontbeerlijk om te werken aan onze gezonde geesten in gezonde lichamen. 
 

 
 
 

Vlaamse veldloop - Vlaanderens grootste schoolsportklassieker 
Uitslagen scholenveldloop - 1 voor 1 KAMPIOENEN 

 
Op woensdag 25 september heerste er een gezellige drukte op het voetbalplein 
van Scheldewindeke waar, voor het tweede jaar op rij, de jaarlijkse 
scholenveldloop voor kinderen van de lagere school plaatsvond.  365 leerlingen 
namen er in totaal deel. 
 
Alle 108 deelnemers van onze school ontvingen intussen een uniek embleem 
om op hun turn-T-shirt te bevestigen. Zo kan je als fiere deelnemer jaar na jaar 
een extra embleem verzamelen en aan iedereen laten zien dat jij de veldloop tot 
een goed einde bracht.  
 

Het klinkt cliché, maar winnen was voor ons geen doel, we stimuleren liever het 
uitlopen van de wedstrijd en supporteren voor ALLE deelnemers. Het deed ons dan 
ook bijzonder veel plezier met zoveel leerlingen te hebben kunnen deelnemen. 
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Onze school vertegenwoordigde maar liefst 30% van het aantal deelnemers. 
De uitslagen kunnen teruggevonden worden bij het artikel welke vorige week gepubliceerd werd door NUUS 
(vroeger: De Beiaard) Enkele mooie foto’s zijn tevens bij het artikel terug te vinden. 
 
Meer foto’s, kunt u HIER terugvinden. (Later deze week worde ner nog meer foto’s toegevoegd.) 
 
Ook vele ouders en leerkrachten liepen mee en verdienen eveneens een dikke pluim. Dank jullie wel om voor al 
deze leerlingen het goeie voorbeeld te geven!! 
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WAT BRENGT OKTOBER ONS 
 
 

KOEKENSLAG 
 

Financiële acties zijn voor elke Vrije School onontbeerlijk voor de jaarlijkse werking. Deze zorgen ervoor dat wij 
de extra’s, ten voordele van onze leerlingen, kunnen blijven uitvoeren (innoveren, vernieuwen, renovaties, …). 

Zonder deze extra steun is dit werkelijk onmogelijk. 
 

Na het succes van de voorbije jaren bieden 
wij jullie binnenkort terug een draagtas vol 
heerlijke versgebakken LOTUS-gebakjes 

aan. Deze draagtassen worden U op vrijdag 
18 oktober door onze leerlingen bezorgd. 

 

Koeken bestellen kan tot uiterlijk 
dinsdag 1 oktober (voor 9uur)! 

 

Wij danken U nu al voor uw milde steun. 
 
 
 

GC De Kluize   Toneel: ‘Knetter’ door Ultima Thule 5de en 6de leerjaar 
1 oktober 2019 

Een jongen en een meisje. Op een dag staan ze op en is hun verleden weg. Op 
de tast proberen ze het te reconstrueren. 
 
Ze puzzelen het verhaal bij mekaar, opnieuw en opnieuw. Bij elke puzzel die ze 
leggen, komen ze uit op een ander verhaal. Alsof ze een scheef huis recht willen 
zetten. Maar is scheef wel echt scheef? 
 
Kun je een rechte lijn tekenen als je hand beeft? Ziet een vogel op een tak 
dezelfde wolk als een jongen en een meisje vanachter het raam? Is een net een 
werktuig met mazen om vis te gaan vangen? Of een verzameling gaten met 
touw eromheen? En waarom staat er een gek(-ke meneer) in onze tuin? We 
kiezen niet altijd wat we zien. 
 
Joris Hessels en Dominique Collet maken een absurde objectenvoorstelling over 
de veelheid aan prikkels, of het verlangen naar hoe het ooit was maar misschien 
nooit is geweest. Een verhaal over hoe het soms knettert. Het hangt er gewoon 
vanaf hoe je naar de dingen kijkt. 
 
 
 
 
 

SAVED BY THE BELL  - allen – 4 oktober 
 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel 
horen. Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. 
Daarom worden alle scholen opgeroepen om op de  Internationale dag van de 
Leerkracht, vrijdag 4 oktober, de schoolbel eens extra te luiden. Zo laten we 
de wereld horen dat elk kind, elke jongere recht heeft op goed onderwijs. 
 
Tijdens de Internationale Dag van de Leerkracht zetten we daarom niet alleen 
onze eigen leerkrachten in de schijnwerpers. Overal ter wereld geven 
leerkrachten, vaak in moeilijke omstandigheden, het beste van zichzelf. Maar ook 
de miljoenen kinderen en jongeren die geen toegang hebben tot basisonderwijs 
verdienen op 4 oktober onze warme aandacht. 
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      Kronkeldiedoe  - 1ste leerjaar – 4 oktober 
 
 
Op vrijdag 4 oktober beleven onze leerlingen van het 
eerste leerjaar een prachtige voormiddag met 
Kronkeldiedoe. 
"Kronkeldiedoe" is een mannetje dat boordevol energie 
langs verschillende oefeningen kronkelt en veert. De 
oefeningen en het materiaal werden geselecteerd in 
functie van een zo gevarieerd, attractief en 
bewegingsvriendelijk mogelijk landschap voor deze 
doelgroep. 
 
Gedurende de ganse voormiddag kunnen zij in de 
sporthal van Zwalm sporten, dansen, lopen, steppen, 
springen, glijden, klimmen, …. Zij mogen er naar 
hartenlust “kronkelen” met prachtig materiaal: speciale 
fietsen, een klauterparcours, stelten en loopklossen, een springkasteel, een lange slang, … Dus 
eersteklassertjes, schuif, kronkel en veer maar lustig mee met Kronkeldiedoe! 
 
 
 
 
 
 

ROLLENDE VRIJDAG – 4 oktober 
 
Op vrijdag 4 oktober staat de volgende en laatste “ROLLENDE VRIJDAG” van 2019 op de agenda. Zodra de 
lente weer in het land is hernemen we de rollende dagen. 
We hernemen hier onze afspraken nogmaals: 

§ Wie rollend naar school komt houdt zich aan dezelfde regels als de fietsers: HELM verplicht en 
HESJE aan! 

 
AFSPRAKEN: 

§ We staan geen fietsen toe. Voor de fietsers voorzien we later op het schooljaar nog 
verschillende andere momenten om hun vaardigheden te bewijzen. (Alle fietsers tegelijk 
en ongestructureerd op de speelplaats toelaten, brengt ons te veel gevaarlijke 
omstandigheden.) 

§ Alle rollende deelnemers dienen zich goed te beschermen. (helm, pols-, 
kniebeschermers, …) 

§ De rollende onderdelen worden enkel in de middagspeeltijd van 12.40u tot 13.20u 
toegestaan. 

§ Er worden geen 2 sporten gecombineerd. We staan uit veiligheidsoverweging geen 
voetbal, basket of netbal toe tussen de hogergenoemde tijdstippen. 

§ ’s Ochtends worden de rollende onderdelen netjes onder het afdak aan de fietsenstalling 
gestockeerd. De fietsenstalling blijft uiteraard wel voorbehouden aan de fietsers. Zoek 
dus een plaatsje onder de ijzeren trap of voor de poort van de ouderraad. 

§ We verwachten dat iedereen die rollend naar school komt de verkeersregels volgt. 
§ Wie rollend naar school komt houdt zich aan dezelfde regels als de fietsers: HELM verplicht en HESJE 

aan! 
§ Op uitzondering van een HoverBoard worden er geen gemotoriseerde voertuigen toegelaten. J 
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Dag van de leerkracht – 5 oktober (vieren we op 4 oktober) 

 

LOKALE VERLOFDAG  
geen school – maandag  7 oktober  

 
 
 

KERMISBEZOEKEN 
kleuters – dinsdag  8 oktober    
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SPELENDERWIJS DE NATUUR IN …  
 

 
Dit jaar brengt de week van het bos ons tussen 13 en 20 oktober terug naar RAVOTland! Of is het 
FABELTJESland? Echt waar? Echt waar! Ja, ja jullie horen het goed: het thema voor de leukste week van 2019 
is ... “RAVOTTEN met de FABELTJESkrant”. Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons 
immers gezonder én creatiever.. Van zondag 13 tot en met zondag 20 oktober zullen in talrijke Vlaamse 
natuurdomeinen en bossen sportieve activiteiten georganiseerd worden.  
De Week van het Bos wordt georganiseerd door het Agentschap voor Natuur en Bos in samenwerking met 
BOS+. 
 
Voor de basisschool werkte Natuur en Bos dit jaar vier educatieve pakketten uit, bruikbaar 
van in de klas tot in het bos: Een fabeltastisch pakket op maat van kleuters (3 tot 5 jaar). 
Eén op maat van de lagere graden lager onderwijs (5 tot 8 jaar) en één voor de hogere 
graden (9 tot 12 jaar). Tot slot is er ook een pakket waarmee alle leerlingen van 6 tot 12 jaar 
mee aan de slag kunnen gaan. Keuze genoeg dus! 
 
Alsof dat nog niet genoeg is, krijgen alle deelnemers aan de wedstrijden een leuke 
RAVOTprijs én maken de leerlingen en kleuters kans op een verrassende hoofdprijs. 
 
 
Waarom buiten spelen belangrijk is! 

 
Kampen bouwen, groene knieën en de geur van gras, klimmen in bomen, springen 
over beken, rollen in het zand, … bossen vormen de ideale speelomgeving voor 
kinderen! Ravotten in het groen is dan ook van alle tijden en spreekt tot de 
verbeelding van jong en oud. 
 
Goed nieuws voor al die speelvogels; ravotten blijkt niet enkel leuk, maar ook nog 
eens nuttig. De lichamelijke én geestelijke gezondheid van kinderen die vaak in bos 
en natuur spelen zou beter zijn dan die van hun leeftijdsgenootjes die minder buiten 
spelen. Zo hebben ze doorgaans minder last van overgewicht en 
luchtwegeninfecties. Ze ontwikkelen een betere motoriek en hebben meer 
uithoudingsvermogen. 

 
Ravotten in het groen is echter ook bijzonder leerrijk. Spelen en leren in het bos en de natuur prikkelt de fantasie 
en stimuleert de creativiteit en ondernemingszin. Kinderen komen zelfstandig tot ontdekkingen en inzichten en 
raken 'verwonderd' door hun omgeving. Zo bouwen kinderen die regelmatig in de natuur komen er een band mee 
op.  Daardoor zullen ze ook als volwassenen nog meer geneigd zijn om de natuur te beschermen. 
 
Ondanks deze voordelen raken steeds meer kinderen vervreemd van bos en natuur. Ze brengen veel minder tijd 
buiten door dan vorige generaties. Tegen 2050 zal 75 procent van de wereldbevolking in stedelijk gebied wonen. 
De kloof tussen kinderen en de natuur wordt zo steeds groter. Kinderen spelen steeds minder buiten, gaan 
minder het bos in om zich te verstoppen, te ravotten of kampen te bouwen. Onderzoeksjournalist Richard Louv 
stelt dat de samenleving nadelige gevolgen zal ondervinden als een complete generatie jongeren het contact met 
de natuur verliest.  Daarom willen we via de Week van het Bos zoveel mogelijk kinderen weer naar buiten krijgen. 
Jong geleerd, is oud gedaan? Het bos in, denken wij dan! 
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Gedurende de bosmaand oktober trekken heel wat klassen naar het bos. 
Onder leiding van hun leerkracht of een gids maken zij een heuse boswandeling en krijgen zij veel info over het 
bos en haar bewoners. Aan de hand van allerlei opdrachten gaan de kinderen op zoek naar de schatten in de 
natuur: kastanjes, beukennootjes, kleurrijke bladeren, paddenstoelen, … Na de inspanning mag de ontspanning 
vast en zeker niet ontbreken: verstoppertje of tikkertje spelen of misschien zelfs wel een kamp bouwen! 
 
Hieronder geven wij een overzicht van alle uitstappen naar het bos: 

 
De peuters en eerste kleuterklassertjes van de hoofdschool gaan op 15 oktober de 
ganse voormiddag stoeien in het Aalmoezenijenbos. Zij maken op aangepaste wijze 
kennis met het bos in zijn heerlijke herfsttooi. 
 
De kleuters van juf Margaret en juf Laura verkennen op 14 oktober het 
Makkegembos. Een ganse voormiddag al spelend het bos verkennen, ravotten, kennis 
maken met enkele bosbewoners, … wat heerlijk zeg! Misschien organiseren ze er ook 
een heuse picknick. 
 
Op 11 oktober trekken de oudste kleuters van de hoofdschool de volledige dag het 
bos van Landskouter in. Zij doorbladeren dit bos op zoek naar allerlei vondsten die de 
herfst ons biedt. 
 
Onze kapoentjes van het Westhoekschooltje vertoeven op 14 oktober de ganse 
voormiddag in het speelbos van Leeuwergem. Fijn dat wij met alle kleuters van het 
Westhoekschooltje een gezellige bosuitstap kunnen maken. 
 

De leerlingen van het eerste leerjaar trekken op 17 oktober naar buiten in de onmiddellijke schoolomgeving op 
zoek naar lokale herfsttaferelen. 
 
De kinderen van het derde leerjaar  mogen op 17 of 21 oktober hun ‘Sherlock Holmes-mantel’ aantrekken. Dan 
kunnen zij als echte speurneuzen het prachtige Gentbos in. Onder leiding van hun meester en juf leren zij 
spelenderwijs de herfstverschijnselen kennen. Echte speurneuzen nemen geen genoegen met de dingen die 
iedereen zomaar kan zien. Ze snuffelen tussen de planten, op de bomen, onder de grond, ... Ze kunnen iets 
opsporen als geen ander en ontmoeten onbekende planten en dieren. De leefwereld van vogels, insecten en 
spinnen is voor hen niet vreemd en ze zeggen nooit zomaar boom tegen een eeuwenoude beuk. 

 
We hopen dat het vele fijne en leerrijke activiteiten mogen worden en dat we op droog weer mogen rekenen. 

 
Elke educatieve boswandeling wordt in de klas voorbereid en nadien op passende en creatieve wijze verwerkt. 
Wij wensen onze jonge natuurvrienden alvast veel herfstpret in het bos! 

 
 
 

Met de VBS op Herfstwandeling  -  ouderraad 
13 oktober 

 
De VBS Herfstwandeling vindt dit jaar plaats op zondag 13 oktober. 
Het wordt een MUZIKALE wandeling. Wandelen, en ook  muziek, kan mensen samenbrengen, mensen doen 
ontspannen, mensen doen genieten en verbinden. 
We vertrekken tussen 13u00 en 13u30 aan de kerk van Mater.  Dit dorpje ligt op een 20 tal minuten rijden van 
Scheldewindeke, in het midden van de Vlaamse Ardennen. 
 
De wandeling is voor groot en klein, voor flinke voetjes en handige buggy’s, langs landweggetjes, bos en wei. 
 
We eindigen in het gemeenschapszaaltje van Mater, met een hap, en met een paar muzikale verrassingen! 
Zoals de vorige jaren hopen we op een mooie nazomerdag en op heel veel enthousiaste mama’s, papa’s en 
VBS’ers.  
Inschrijven kan via www.ouderraadvbs.be. Doen! 
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
geen school - woensdag 16 oktober 
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INTEGRATIE: 3de kleuterklas naar het 1ste leerjaar 
18 oktober – 1ste leerjaar & 3de kleuterklas 

 
Naar goede gewoonte gaan ook dit jaar onze kinderen van de derde kleuterklas een kijkje nemen in het eerste 
leerjaar. Doorheen het hele schooljaar organiseren wij bewust vele integratiemomenten om zo de stap van 3K 
naar 1L te versoepelen. Ook vanuit onze hoofdschool naar het Westhoekschooltje en omgekeerd voorzien wij 
een heel aantal integratiemomenten. We zijn tenslotte 1 school en zorgen ervoor dat onze leerlingen elkaar goed 
kennen en zich op beide vestigingen goed thuis voelen. Zo gaan de kleuters van 2KA met de oudste kleuters van 
het Westhoekschooltje wandelen op 23 oktober. 
 
Op 18 oktober maken onze 3de kleuterklassers nogmaals kennis met het 1ste 
leerjaar. Er staat dan een gezelligsamenzijn op het programma. 
Verder dit schooljaar gaan we ook over naar echte ervaringskansen met de leerstof 
van het eerste leerjaar en bieden we onze leerlingen van het 1ste leerjaar nog vele 
speelmomenten in de 3de kleuterklas aan. 
Andere voorbeelden van integratiemomenten zijn het oefenen van de vaste 
schrijfpatronen met aandacht voor een juiste pengreep en schrijfhouding, allerlei 
speelse teloefeningen, de eerste stapjes van het aanvankelijk lezen, … 
 
Meer over onze integratiemomenten leest u in de schoolkranten die volgen. Het beloven alweer fijne, leerrijke 
momenten te worden. 
 
 

FLUO-vrijdag - allen – vrijdag 25 oktober 
 

Vrijdag 25 oktober is de laatste schooldag voor de Allerheiligen vakantie die meteen 
ook de donkerste periode van het jaar aankondigt. In navolging van de enkele jaren 
terug gestartte zichtbaarheidsafspraken zetten wij de FLUO-periode in met FLUO-
VRIJDAG. 
Kom die dag zo fluo mogelijk naar school. (Behang jouw fiets, step, … met 
reflectoren, lichten, toeters en bellen.) Straffer nog… kom zelf zo FLUO-mogelijk voor 
de dag. Zet jullie fluo-muts op, draag je fluo-oorbellen, bril, sjaal, trui, jas, kousen, … 
en zorg dat jullie gezien worden, letterlijk en figuurlijk. 
Hoe duidelijker we je zien, hoe liever want de VBS ziet jou graag!! 
Wij nodigen die dag ook alle ouders en grootouders uit zo fluo-mogelijk voor de dag 
te komen. 
Alvast een oprechte en welgemeende dank voor uw 

medewerking! 
 
Na de herfstvakantie verwachten wij opnieuw alle leerlingen met fluohesje aan op school. 
 
Ter herinnering herhalen we hier nog eens de afspraken: 
Veilig van en naar school: 
 
Omdat we de veiligheid van onze leerlingen heel belangrijk vinden, verplichten we al onze leerlingen tot het 
dragen van een fluohesje tussen de herfstvakantie en de paasvakantie wanneer ze naar school komen en naar 
huis gaan. Het maakt niet uit of je fietst, wandelt of met de auto komt. Want het is ook belangrijk dat je goed 
zichtbaar bent als je van de auto naar de schoolpoort wandelt. 
 
Zorg dat je gezien wordt! 
Van de herfstvakantie tot de Paasvakantie blijft het ’s morgens langer donker en wordt het ‘s avonds vroeger 
donker. Het is belangrijk dat je goed zichtbaar bent in het verkeer en fluohesjes helpen ons daarbij.  
Ook de kleuters op ons Westhoekschooltje komen naar en/of verlaten de school in hun eigen fluohesje. Jong 
geleerd is oud gedaan. 
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Mededeling Sinterklaasfeest: 
 
Wegens plaatsgebrek nodigen wij op 6 december enkel de ouders 
uit van leerlingen met een klein broertje of zusje dat nog niet naar 
school gaat. Enkel de nog niet schoolgaande broertjes en zusjes 
zullen uitgenodigd worden. Het is, spijtig genoeg, niet mogelijk om 
alle ouders van onze dansjes en andere creatieve uitingen voor 
Sinterklaas te laten genieten. Daarom delen we nu alvast mee dat u zich geen verlof hoeft te nemen om het 
Sinterklaasfeest mee te maken. Deze maatregel werd ook vorig jaar reeds ingevoerd. 
Sinterklaas is in de eerste plaats een kinderfeest en om die reden trekken wij 100% de kaart van onze leerlingen. 
Wij hopen op uw begrip te mogen rekenen. 
 
 

Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 
• …we op onze ledenvergadering van dinsdag 24 september, heel veel enthousiaste en 

nieuwsgierige ouders mochten verwelkomen. Na afloop hebben 5 ouders beslist om het 
team van de ouderraad te komen versterken. We heten hen alvast hartelijk welkom in 
de groep en kijken er naar uit om er samen een creatief en fantastisch werkjaar van te maken.  
 

• ...onze herfstwandeling van zondag 13 oktober hopelijk reeds met stip staat genoteerd in jullie agenda. Tijd 
om bij te praten met ouders, te genieten van de mooie omgeving, …. Samen met de VBS - familie maken we 
er een muzikale wandeling van. Kom gerust verkleed als jouw muziek idool! 
Wie zich nog niet heeft ingeschreven kan dit nog steeds doen !  www.ouderraadvbs.be  
 

• …we steeds op zoek zijn naar actieve of creatieve mama’s en/of papa’s die graag de handen uit de mouwen 
willen steken op een van onze activiteiten. Stuur gerust een mailtje naar info@ouderraadvbs.be  

 
 

Menu warme maaltijden oktober 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

1/10/2019 courgettevelouté rundsvleesbrood - jagerssaus - boterboontjes - gebakken aardappelen 
3/10/2019 boerengroentesoep crispy-kip - smeuïge mango-komkommersla - frietjes 
4/10/2019 preivelouté macaroni met ham in kaassaus verrijkt met juliennegroentjes 

   
7/10/2019 uienvelouté kipfilet "archiduc" - rode kool - saffraanaardappelen 
8/10/2019 groene groentesoep rundsbraadworst - bruine saus – appelcompote - gekookte aardappelen 

10/10/2019 vergeten groentesoep wok van gevogelte - herfstgroentjes - wortelsalade - frietjes 
11/10/2019 tomatensoep kabeljauw schnitzel - prei - romige pureeaardappelen met platte kaas 

   
14/10/2019 knolseldersoep slavink "grand-mère" - spinazie - gekookte aardappelen 
15/10/2019 groene bloemkoolsoep lasagne “bolognaise" 
17/10/2019 gele groentesoep vol au vent van kip - herfstsalade met gehakte noten - frietjes 
18/10/2019 kip-koolrabisoep visrolletjes "Dugléré" - wortelpuree met gember 

   
21/10/2019 Provençaalse roomsoep cordon bleu - bloemkool in Hollandse saus - gekookte aardappelen 
22/10/2019 seldersoep varkensfricassé met groenten - witte kool - gebakken aardappelen 
24/10/2019 pompoensoep yellow-haloweenballetjes - rode biet - veenbessensalade - frietjes 

25/10/2019 aspergesoep varkenslapje met kaas en hesp "dyonnaise"- prei- gratinaardappelen 

Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 
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Familienieuws 
 
Yvette Becqué, grootmoeder van juf 
Laura (2KA & kleuterturnen) 
 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 

Woensdag 13 november 2019 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
Dinsdag 26 november 2019 

Infoavond: ‘ontluikende geletterdheid’ 
 

Vrijdag 29 november 2019 
K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 

 
Vrijdag 6 december 2019 

Sinterklaasfeest 
 

Vrijdag 13 december 2019 
Kerstmarkt op school 

 
Maandag 27 januari 2020 

Lokale verlofdag – geen school 
 

Woensdag 5 februari 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
Dinsdag 18 en woensdag 19 februari  

Oudercontact 2 + rapport 
 

Dinsdag 17 maart 2020 
Grootouderfeest 

 
Zondag 22 maart 2020 

Lentediner in GC De Kluize 
 

Zaterdag 2 mei 2020 
Vormsel Scheldewindeke 

 
Donderdag 21 mei 2020 

9.30u: Eerste communie te Balegem 
 

Woensdag 27 mei 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
Zaterdag 27 juni 2020 

Schoolfeest 
 

Maandag 29 juni 2020 
Afscheid 6de leerjaar 

 

 

OKTOBER 2019 
1 toneel 'Knetter' door Ultima Thule in het GC 

5L+6L 
2  
3  

4 

• Kronkeldiedoe 1L 
• Rollende vrijdag 
• Kringmoment: Dag van de leerkracht & 

Saved by the bell. 
• Werelddierendag 

5 Weekend van de wetenschap 
6 Kermis Scheldewindeke 
7 Lokale verlofdag – geen school 

8 
• Turnen voor 2/3KW 
• Kleuters bezoeken de kermis 
• Schoolraad 1 

9  
10 Zwemmen voor het 3de, 2de en 4de leerjaar 
11 3KA gaat een hele dag naar Landskouterbos 
12  
13 Herfstwandeling ouderraad 

14 
• Kleuters Westhoekschooltje naar het bos 
• Kleuters 2de kleuterklas gaan naar het bos 

+ picknick 

15 Peuters en 1ste kleuterklassers hoofdschool 
gaan naar het bos. 

16 Pedagogische studiedag – geen school 

17 
• 1L maakt een herfstwandeling 
• 3de leerjaar A of B gaat Speurneuzen in 

het Gentbos 
• Vergadering ouderraad 

18 • dag van de jeugdbeweging 
• Integratie 3K -1L 

19  
20  

21 

• 3de leerjaar A of B gaat Speurneuzen in 
het Gentbos 

• Oudste kleuters Westhoekschooltje gaan 
op introductie naar de bib 

• Oudercontact 1 + rapport 
22 Oudercontact 1 + rapport 

23 
• 2KA gaat wandelen met 2/3KW  
• NM: badmintoninitiatie in sporthal 
• 6L naar de bib 

24 
• Zwemmen voor het 3de, 2de en 4de leerjaar 
• 6L integratie naar het secundaire: 

Scheppers Doedag: STEM 
• 1ste leerjaar op leerwandeling naar kerkhof 

25 • FLUO-vrijdag 
• Viering van de jarigen 

26  
27  
28  
29  
30 HERFSTVAKANTIE 
31  

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

Wij zamelen dopjes in. 
Dop ze in de ton aan de schoolpoort. 

W
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k 
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