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SCHOOLJAAR 2019 – 2020 
 

2 maanden verder 
 
Dit najaar zet onze politiezone Regio Rhode & Schelde opnieuw extra in op fietscontroles en meer specifiek op 
de controle van fietsverlichting. De actie 'Lichten aan, veilig op de baan!' is op 15 oktober gestart en loopt tot 
eind februari 2020. 
 
Tijdens deze donkere maanden is het uiterst belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn. Zo zijn een fluohesje en 
goede fietsverlichting een must voor elke fietser die zich veilig wil verplaatsen. Wij raden alle fietsers aan, om in 
het belang van de eigen veiligheid, hun fiets in orde te stellen. 
 
Tijdens de actie 'Lichten aan, veilig op de baan' besteden de agenten en hun medewerkers extra aandacht aan 
fietsverlichting waarbij ze in eerste instantie preventief en informerend zullen optreden en in tweede instantie 
verbaliseren waar nodig. De verkeersdienst zal hiertoe bijkomende controles uitvoeren op locaties waar veel 
fietsers passeren (aanrijroutes naar scholen, stationsbuurt, sporthallen, ...). 
 
Ben je in orde? Dan wacht er jou een fijne beloning! 
 
Maar wat zijn nu de gevolgen als je niet in orde bent? Als beide lichten niet werken, kan je een onmiddellijk 
inning van 58 euro verwachten. Heb je een technisch defect aan de verlichting, zal je een waarschuwing krijgen. 
Dit betekent dat de politie je tijd geeft om het euvel te verhelpen. Je dient je dan met de herstelde fiets aan te 
bieden voor controle. 
 
Naast de controles op fietsverlichting zal men tevens extra aandacht besteden aan de naleving van de algemene 
verkeersregels door fietsers. Zoals steeds vraagt men hoffelijkheid in het verkeer, ook van fietsers! 
 
Om onze ouders en kinderen goed te kunnen informeren en sensibiliseren inzake fietsveiligheid geven wij u via 
deze weg de boodschap mee. 
Maar ook als school zetten wij extra in op de veiligheid van onze leerlinge in deze donkere periode. 
 
Zo is FLUO-vrijdag (25 oktober 
2019) bij ons het startschot van de 
fluo-periode. Elk van onze 
leerlingen krijgt die ochtend een 
fluogadget aangeboden door onze 
ouderraad. Een gadget dat ervoor 
zorgt dat onze leerlingen in het 
dagelijkse verkeer nog beter 
zichtbaar worden. Wij hopen dan 
ook van harte dat u, als ouder of 
grootouder, deze boodschap 
behartigt opdat elk van onze 
leerlingen zich goed zichtbaar en 
veilig doorheen ons verkeer kan 
verplaatsen. 
 
Wij danken u alvast hartelijk voor 
uw medewerking, 
Samen houden we het veilig op de 
baan!  

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fietsersbond.be%2Ffietsverlichting%3Ffbclid%3DIwAR0oyMHtTllZ16hyWuQj6yLdWrnVxlfWlXHqfusQvUczuwRcKs70twTH2u8&h=AT0sbmcVOf0BO6qadgt5s0XzA8J3q02wluxA_y8W_0C-37E8jeIyhCjHMEXyLLsydnPYyhgtbjBPaUrbSn2PRXCBAyy3O--1voPflVofbRQ9nvPyfIQnnMW5T5sTN39pmhmQeAXIbl1QoKqJqRJuPT0ENPM


2 
 

WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 

 

GESLAAGDE KOEKENACTIE 
 
Onze eerste financiële actie voor dit schooljaar zit er reeds op. Op donderdag 17 oktober 
bleven alle leerkrachten en enkele vrijwilligers na school in onze refter om er 1500 zakken 
te vullen met heerlijke LOTUS-producten. 
 
Wij zeggen oprecht 1500 keer dankjewel aan 

• alle kinderen die hun uiterste best deden om zoveel mogelijk zakken met koeken 
te verkopen, 

• alle ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten die onze school steunden 
door één of meerdere zakken te kopen, 

• alle helpers die ons op donderdagavond vrijwillig en belangeloos een handje 
kwamen helpen. 

 
Het zijn de leerlingen van het 4de leerjaar A die gemiddeld het meest aantal zakjes per leerling verkochten. Zij 
mogen in de loop van dit schooljaar een verrassing opnemen samen met juf Griet. 
Maar ook het 5de leerjaar A valt in de prijzen. Samen met juf Evelien krijgen zij € 100,00 om te investeren in 
klasverrijkende artikelen. En ook het 1ste kleuterklasje van het Westhoekschooltje valt als 3de klas in de prijzen. Zij 
krijgen € 50,00 om te investeren. 
 

Ging de koekenactie aan jou voorbij, maar wens je nog een zakje? Dat kan. We hebben op het secretariaat nog 
een paar met lekkers gevulde zakken die op jou wachten. 
 
Langs deze weg wensen wij ook Bakkerij Aernoudt nogmaals te bedanken. Zij sponsorden ons 1500 plastic-
zakjes aangezien LOTUS ons verkeerdelijk 1 doos draagtassen i.p.v. 12 dozen leverde. 
 
 

Het Westhoekschooltje TREKT eropuit! 
 
De voorbije weken ging het er erg avontuurlijk en sprookjesachtig aan toe op het Westhoekschooltje. 
De jongste kleuters gingen op verkenning in het speelbos te Oombergen, waar de kleuters naar hartenlust 
konden ravotten in een prachtig domein. De naam geeft meteen ook prijs, dat ook sprookjes er werkelijkheid 
konden worden. Na een avontuurlijke zoektocht, werden we door heksje Moemoe op de proef genomen van onze 
herfstkennis. Nadien konden we genieten van een lekker kopje heksendrank. 
Geprikkeld door dit ene avontuur, gingen we opzoek naar een volgend… 
De oudste kapoentjes wilden graag weten hoe sterk 
ze al waren. 
Dit konden ze uittesten aan de hand van een 
hamerspel. Tal van herfstdiertjes kwamen tot leven. 
Maar dit was nog niet voldoende voor hen… 
 
Wat volgde waren de mini-Westhoek-Highland 
Games, met als apotheose een heuse 
touwtrekwedstrijd. 
De meisjesharten gingen sneller slaan, van al die 
spierkracht. En de zege voor de jongens was een 
feit! 
Maar niet voor niets is de geluksvogel “Kaketoe”, 
deze maand onze mascotte. 
Onder het motto “samen sterk” besloten ze een 
maïslabyrint te overwinnen… 
Talrijke modderlaarzen, bespatte broeken en 
schuddende buikjes van het lachen konden niet 
ontbreken! 
Kortom, avontuur en fijne herinneringen werden 
gemaakt! 
Wij kijken alvast uit naar ons volgend avontuur! Jullie 
ook?  
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WAT BRENGT NOVEMBER ONS 
 

Welkom aan onze nieuwe peuters! 
Na de herfstvakantie hebben wij het genoegen 7 nieuwe peuters oprecht welkom te heten! 
Onze peuterklasjes worden gezegend door de aanwezigheid van: 

 
De Clercq Julie De Ruyck Charlie Machtelinckx Seth 

Vansintjan Otta Van Den Borre Lois   Callebaut Fien 
Vandepitte Liam 

 
Wij zeggen welgemeend ‘Van harte welkom’! 

Wij hopen dat jullie zich vlug thuis zullen voelen op onze school! 
Dank-je-wel aan de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s voor het vertrouwen in de VBS! 

Ook voor jullie staat onze schoolpoort elke dag wagenwijd open! 
 
 

LEERLINGENVERTEGENWOORDIGERS 
 

  
Vele scholen hebben een leerlingenraad, een leerlingenparlement of een leerlingenwerkgroep en wij hebben ‘de 
leerlingenvertegenwoordigers’. 
Waarom kiezen we niet voor een ‘gewone leerlingenraad’? Een leerlingenraad wordt vaak samengesteld met 
leerlingen vanuit de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar. Deze worden, na eventuele verkiezingen, dan het 
klankbord van hun klas of leerjaar en mogen met ideetjes komen aandraven op een leerlingenraad. In theorie 
klinkt dat erg mooi, maar uit ervaring weten we dat het zo niet werkt. Ik noteer even enkele ideeën van een oude 
leerlingenraad: een zwembad op de speelplaats, elke maandag pizza, langere speeltijden, de school sluiten om 
14u, spelcomputers toelaten onder de middag, de middagspeeltijd verlengen om met de spelcomputers te 
kunnen spelen, een skateparcours, een chill-lokaal, … 
Stuk voor stuk fantastische ideeën welke ik als directeur heel graag zou waar maken, maar helaas zijn deze 
ideeën niet haalbaar of totaal onrealistisch. Het gevolg is een aantal ontgoochelde leerlingen die eigenlijk 
daardoor de motivatie verliezen om iets bij te dragen tot de leerlingenraad. En toch kan een leerlingenraad een 
meerwaarde zijn voor de school. Als directeur is het belangrijk om een eerlijke mening vanuit je leerlingen te 
ontvangen en er zo ook de noodzakelijke gevolgen aan te geven. 
Daarom werden enkele jaren terug de ‘leerlingenvertegenwoordigers’ in het leven geroepen.  
 
Alle klassen van het 4de, 5de en 6de leerjaar (samen 80 leerlingen) werden bezocht met volgende boodschap: 
“We zijn op zoek naar ondernemende leerlingen die op onze school iets willen veranderen. Die onze school met 
een idee in beweging kunnen brengen. Leerlingen die iets willen, durven en mogen organiseren wat ze altijd al 
eens op school hebben willen doen.” 
 
Je kan je wel voorstellen dat er toen al heel wat ideetjes in de hoofden ontstonden. En toen kwam de ‘maar’… 
“Maar je moet ook klaar zijn om de verantwoordelijkheid te dragen om het zelf te organiseren. Om zelf voor je 
locatie, materiaal, uitnodigingen, … te zorgen. En je moet het eerst organiseren voor de jongste telgen op onze 
school. Pas als je het voor de kleuters en daarna voor de onderbouw hebt weten te verwezenlijken, mag je het 
ook voor jezelf en je leeftijdsgenoten organiseren. 
Misschien heb je altijd wel al eens een cinema op school willen organiseren voor je vrienden/vriendinnen en 
klasgenoten, maar zonder juffen of meesters, met popcorn, kussens om op te hangen en …” 

WELKOM 
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Heel veel leerlingen stelden zich kandidaat om in het ondernemerschap van de leerlingenvertegenwoordigers te 
stappen. 
Er waren zelfs zoveel kandidaten dat we voor het tweede jaar op rij hebben moeten overgaan tot een stemming. 
In 5de en 6de leerjaar hebben we 4 leerlingen + 2 reserven gekozen. In het 4de zijn er 2 klassen en dus kozen we 
daar van elke klas 3 leerlingen. 
Aangezien alle kandidaten wisten wat de voorwaarden waren om leerlingenvertegenwoordiger te worden, lagen 
de redenen om iemand te verkiezen gevaarlijk dicht bij ‘populariteit’. Daarom werd er een extra gegeven en 
meerwaarde toegevoegd. 
We legden de leerlingen uit dat ze bij een verkiezing vooral moeten stemmen op de leerlingen waarvan ze 
overtuigd zijn dat ze verantwoordelijkheid kunnen dragen, doorzettingsvermogen hebben, hun hoofd niet laten 
hangen na een tegenslag, … maar vooral ook integer zijn en de mening van anderen kunnen waarderen en niet 
steevast vasthouden of kiezen voor het eigen belang. Een goed vertegenwoordiger kan luisteren en geeft 
vertrouwen om zelf vertrouwen te krijgen, zet anderen aan om een opdracht op te nemen in plaats van zelf in de 
schijnwerper te willen staan. 
Zo kregen alle leerlingen van het 4de ,5de en 6de leerjaar voldoende voeding om bewust te kiezen. 
 
In elke klasgroep werd ook een reserve gekozen om leerlingen die ziek zijn op te vangen. 
Naast de vertegenwoordigers hebben we uiteraard ook de helpers. De helpers komen eveneens uit het 4de, 5de 
en 6de leerjaar en zijn de leerlingen die zich wel willen engageren om te helpen, maar niet om een heel schooljaar 
alle activiteiten mee te trekken. Ook hier dienden zich tal van leerlingen voor aan. Vertegenwoordigers, reserven 
en helpers samen vormen maar liefst 90% van onze leerlingen in het 4de, 5de en 6de leerjaar. We mogen dus 
zeker van een sterke basis spreken om samen veel mooie zaken uit te werken tot een fijn schooljaar. 
 
Op 5 en 12 november hebben we met de vertegenwoordigers nog 2 vergaderingen gepland om de acties van dit 
schooljaar voor te bereiden en verdere afspraken te maken. 
 
Werden verkozen: 
4de leerjaar 5de leerjaar 6de leerjaar 
 
Miel 
Margot 
Heyberia 
Febe 
Oona 
Chloë 

 
Silke 
Marie 
Milan 
Lotte 

 
Lena 
Charles 
Janne 
Jeff 

 
Eerste opvolgers en actieve medewerkers: 
Nel 
Janne 
Hanne V 

Zoë 
Juliette W. 

Viktor  
Axl 

 
Tijdens de eerste vergadering worden ook de werkgroepen (afhankelijk van de gekozen prioriteiten) verdeeld. 
 
Alle werkgroepen komen de 3de week van november nog eens apart samen met de directeur om de organisatie 
te overlopen, briefjes te laten nalezen en vooral om de datum van hun ‘evenement’ vast te leggen. 
 
Onze leerlingenvertegenwoordigers staan enthousiast te trappelen om hun evenementen waar te maken. 
Hou zeker onze schoolkrant en de ad-valvas (mededelingenbord) aan de ingang van de speelplaats in het oog 
voor meer nieuws. 
 
Doel van de leerlingenvertegenwoordigers: 

de oudste leerlingen leren en laten: organiseren, verantwoordelijkheid nemen, andere klasgenoten erin 
betrekken, samenwerken, ... en liefst nog plezier aan beleven ook opdat het een nog beter vervolg mag 
kennen. 
 
Kortweg onze oudste leerlingen ruimte bieden om te ondernemen en zo onze school mee in beweging 
brengen. Initiatief, verantwoordelijkheid en zelfregulerend vermogen! 
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Theatervoorstelling aangeboden door het GROS in het kader van 
de 11.11.11-campagne   -  5de & 6de leerjaar – 8 november 

 
De voorstelling ‘GEDAAN MET PALAVEREN’ wordt ons gebracht door ‘levende muziek’ en vindt plaats op 
vrijdagvoormiddag 8 november 2019 in GC De Kluize. De voorstelling duurt ongeveer 45 minuten en vat aan om 
10.30u. 
 
‘Gedaan met palaveren’ is een theatervoorstelling boordevol muziek en acts rond het thema ‘klimaat’ voor 
kinderen van de lagere school. 
 
Deze voorstelling wordt alle scholen van Oosterzele gratis aangeboden door de Gemeentelijke Raad voor 
Ontwikkelingssamenwerking a.k.a. de GROS en 11.11.11. 

 
Alles klaar Wouter?  
Ja, Wim! Waarom? 
De minister komt! 
Wat komt hij hier doen? 
Dat zal je wel zien, maar ik 
kan je al vertellen dat je je oren niet gaat geloven. 
Echt waar? 
Een ding staat vast: We kunnen niet meer wachten, gedaan 
met palaveren. 
Samen op straat 
Voor het klimaat 
Het is nog niet te laat 
 

 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
geen school - woensdag 13 november 
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‘de operaar poephaar’ - de piepkes, kopergietery & handelsbeurs 
1ste & 2de leerjaar – 14 november 

 
Voorstelling in GC De Kluize: 
 
De Piepkes wagen zich samen met Sarah Yu Zeebroek aan een opera! 
Wie de Piepkes kent weet al dat het er raar aan toe zal gaan. En deze keer is het niet alleen raar, maar ook waar. 
 
Dirk droomt over poephaar. Bij het ontwaken 
merkt hij dat zijn droom waarheid is 
geworden. 
 
Wat is waar en waar woont waar dan wel? En 
als het hier waar is zou het ergens anders 
nog waar zijn? 
Maar waar is ergens anders? Als de waarheid 
in het midden ligt, wat ligt er dan aan de 
buitenkant? 
 
Raar maar waar! Wat zullen de mensen 
daarvan denken? Kan de Rappende Kapper 
uit Kwetteren helpen? De Prima Flatulina? Je 
hoort en ziet het allemaal in De Operaar 
Poephaar. 
 
Deze en andere onbelangrijke vragen verdienen een antwoord. De Operaar Poephaar zou er zomaar eens eentje 
klaar kunnen hebben. Alles is verzonnen maar is het daarom minder waar? 
De Operaar Poephaar is een verpiepte opera. Een volledig gezongen verhaal in de traditionele vorm van een 
opera, gesnoeid door Pieter-Jan De Smet en samen op scene gebracht met Piepkes Frederik Sioen & Sarah Yu 
Zeebroek. Met vers gekamd poephaar gaan de Piepkes zingend op zoek naar een waarheid. 
De Operaar Poephaar, een opera voor jong en oud en alles daarbuiten. 
 
 

SPELCARROUSEL 
2de leerjaar A & B – 15 november 

 
Op vrijdag 15 november staat in de sporthal van Herzele ‘spelcarrousel’ op het programma van het 2de leerjaar. 
Spelcarrousel is gebaseerd op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen en hun interesses. Spelcarrousel 
beoogt het stimuleren van de motorische competentie en de fysieke eigenschappen door de leerlingen spelend 
actief te laten zijn. Er worden verschillende prikkels of uitdagingen aangeboden waarop de kinderen zelf 
motorische antwoorden moeten vinden.  Dit gebeurt op drie plateaus: 'Speel je mee', balanceer je mee' en 'spring 
je mee'. Naast de totale ontwikkeling van het vaardigheidsniveau worden ook de cognitieve en dynamisch - 
affectieve vaardigheden aangesproken. Ook sociale vaardigheden als 'beurt afwachten', 'samen bewegen en 
spelen' komen ruimschoots aan bod. 
 
Enkele voorbeelden van de verschillende bewegingsdomeinen:  
 

• praktische vaardigheden: balanceren, gaan, lopen, klauteren, ... 
• balvaardigheden: drijven, rollen, mikken, afweren, schoppen, slaan, ... 
• springvaardigheden: hoogspringen, diepspringen, verspringen, ... 
• bewegingskunsten: bewust gewijzigde vormen van houdingen en bewegingen, rollen, ... 
• spelen: coöperatieve spelen: samen oplossingen zoeken en uitproberen, kunnen deelnemen aan 

bewegingsspelen met verschillende spelideeën, leren bewust tactisch handelen, ... 
 
Daarnaast is Spelcarrousel de ideale gelegenheid om onze speelplaatsafspraken nog eens in de kijker te zetten: 

- Ik gebruik geen geweld. 
- Ik laat iedereen meespelen. 
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- Ik noem de ander bij de naam. 
- Ik speel eerlijk en hou me aan de afspraken. 
- Ik stook niemand op. 
- Ik lach de ander niet uit. 

 
Het wordt vast en zeker een boeiende en actieve voormiddag! 
 
 

ATLETIEK INDOOR 
3de leerjaar – 18 november 

 
Op maandag 18 november nemen onze leerlingen 
van het derde leerjaar deel aan het sportprogramma 
“Atletiek indoor”. Dit sportief evenement gaat door in 
de Topsporthal Vlaanderen te Gent. Na de 
verwelkoming, een korte uitleg over de unieke indoor atletiekaccommodatie en de 
gezamenlijke opwarming, worden groepjes gevormd. Iedereen krijgt initiatie in 
zes verschillende atletiekdisciplines: spurt, hoogspringen, aflossing, verspringen, 
medecinbal en speerwerpen. Elk onderdeel wordt afgesloten met een test. Onze 
derdeklassers kunnen zich alvast van hun sportiefste kant laten zien! 

 
 

KLEPMOLEN Balegem 
4de leerjaar – 19 november 

 
Op dinsdag 19 november legt de Balegemse graanmolen zijn geheimen 
bloot voor ons vierde leerjaar. 
Onze leerlingen leren er over de molenstenen, het meel, de handmolen 
en spierkracht, het doel van de wieken en de verschillende zolders en 
luikjes. 
 
En wat is dan een molenaarsknoop? Daar weten onze leerlingen van het 
4de leerjaar binnenkort alles over. 
 
Wisten jullie trouwens dat elke molen een geheim heeft? 
Vraag er maar eens naar na ons bezoek. 
 

 
 

Toneelvoorstelling ‘ssst - brutaal jong’ in GC De Kluize. 
2de, 3de & 4de leerjaar – 25 en 26 november 

 
Een buitengewoon en ontroerend liefdesverhaal, geïnspireerd op ‘Van de jongen die een 
eikenhouten stoeltje at’ (Edward van de Vendel en Gerda Dendooven) 
Geert vindt zichzelf maar gewoontjes. Straffer nog, hij vindt zichzelf maar een ‘nulletje’. 
Hij is verliefd op Gerlinde, maar denkt dat zij hem niet ziet staan. Tot hij op een dag een 
eikenhouten stoel opeet! 
‘Ik deed het voor jou Gerlinde, alleen voor jou!’ Vanaf die dag is hij speciaal voor haar. Hij 
wordt zelfs wereldberoemd. Tot het hem allemaal te veel wordt. 
 
‘SSSST!’ gaat over verzinnen en in de knoop liggen met de waarheid. Over elkaar graag 

zien omdat je bent wie je bent. En over gewoon zijn en toch ook wel speciaal. 
 
BRUTAAL JONG hanteert een oprechte, energieke speelstijl. De spelers kiezen voor een heldere, directe taal in 
een sterk verhaal vol poëzie en ontroering… en de opzwepende muziek van de Talking Heads. 
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“Spelend leren! Ook thuis?” 
26 november - ouders 

 
Op dinsdagavond 26 november 2019 wordt er binnen 
onze scholengemeenschap een infoavond 
georganiseerd over de ontluikende geletterdheid bij 
jonge kinderen. Zorgcoördinatoren en leerkrachten 
verbonden aan onze scholen zullen heel wat praktische 
tips geven in functie van de taal-, denk-, en motorische 
ontwikkeling van uw kind(eren).  Op welke manier kan 
u, als (groot)ouder, hierbij ondersteuning bieden in de 
dagdagelijkse gezinsmomenten. (Groot)ouders en 
school vormen immers belangrijke partners in de 
ontwikkeling van onze kinderen. Vandaar deze 
ongetwijfeld boeiende en leerrijke infoavond. 
 

 
Doelpubliek: (groot)ouders van kleuters en leerlingen 
1ste leerjaar. 
Toegang: gratis   Locatie: Oosterzele 

Na de herfstvakantie volgt er nog een brief met een mogelijkheid tot inschrijving. 
 
 

BUNKERROUTE – 5de leerjaar – 28 november 
Op 28 november bezoekt het 5de leerjaar, onder de deskundige begeleiding van Marc Van Gaver, geboren en 

getogen Gijzenzelenaar, de Gijzenzeelse 
bunkerroute. Doorheen vele smalle 
veldwegeltjes worden onze 5de klassers 
meegenomen in de geschiedenis. 
Gijzenzele heeft maar liefst 8 bunkers. 
Voor enkele werd zeer zwaar gevochten. 
Men vindt er van kleine eenkamer 
mitrailleurbunkers tot de zwaardere 
bunkers voor het plaatsen van een mobiel 47mm kanon. 
 
ß   Een fotootje van de herdenking te Gijzenzele in mei 2006. 
       Vooraan enkele leden van een re-enactment groep 

 
 

KLAAS- EN WIJNAVOND… ! 
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NOG … KEER SLAPEN TOT SINTERKLAAS KOMT …! 
 
Op vrijdag 6 december is het zo ver… Sinterklaas bezoekt opnieuw onze school. 
Binnenkort beginnen jullie vast al aan de brieven met wensen, wordt er schoensmeer aangekocht om de 
schoentjes nog eens extra op te blinken en slaan de groentewinkels bieten, wortels en rapen in om aan de 
stijgende vraag tegemoet te kunnen komen. Een bijzondere periode voor jong en oud.  Een sfeer die ook op onze 
school en in alle klassen uitgesproken aanwezig zal zijn. 
 

 
Naar jaarlijkse traditie bouwen wij ook dit schooljaar met alle kinderen van onze school een heus 
verjaardagsfeest ter ere van de grote kindervriend Sinterklaas. Het wordt opnieuw een druk programma voor 
Sinterklaas en zijn pieten: 

 
a Om 8u25 verwachten wij Sinterklaas en zijn pieten op het 

Westhoekschooltje. 
a Omstreeks 9u30 maakt Sinterklaas zijn intrede op de 

hoofdschool. 
a Hij brengt eerst een klasbezoek aan de kinderen van het 

eerste en tweede leerjaar. 
a Om 10u10 treden alle peuters en kleuters van de 

hoofdschool op voor Sinterklaas.  
a Na de middagpauze gaat het kinderfeest door voor alle 

leerlingen van de lagere afdeling. 
 

De organisatie van dit jaarlijkse feest is voor ons slechts mogelijk dankzij de vele 
inspanningen van onze ouderraad. Van harte dankjewel voor deze aangename en 
vlotte samenwerking! 
 

Zoals ook in de vorige schoolkrant reeds aangekondigd kunnen wij ook dit schooljaar geen 
toeschouwers toelaten tijdens de optredens van onze kleuters. 

 
 

KERSTSOIRÉE   13 december - ALLEN 
 
Rondom ons wordt de kerstperiode stillaan voelbaar. Ook de VBS houdt van een gezellige kerstsfeer en daarom 
organiseren we op 13 december 2019 een kerstsoirée op school van 17u00 tot 22u00.  
 
Wat kunnen jullie verwachten? 

û Een gezellig samenzijn met eet- en drinkstandjes. 
û Een kerstcarrousel waar je kind aan kan deelnemen. 
û Nog enkele verrassingen waar je later meer over verneemt. 

 
De kerstcarrousel organiseren we voor onze kinderen, zodat ook 
zij samen met andere kinderen de gezelligheid van het ‘samen zijn’ 
kunnen ervaren. De kerstcarrousel zal bestaan uit 8 verschillende 
activiteiten waar elk kind, ongeacht de leeftijd, aan kan deelnemen. 
Je kan je kind hiervoor inschrijven door een speelkaart te bestellen. 
Op deze speelkaart zullen de 8 beschikbare activiteiten staan. 
Wanneer je kind minstens 5 van deze activiteiten volbracht heeft, 
kan hij/zij de speelkaart inruilen voor een bubbelwafel en een warme chocolademelk. 
 
De speelkaarten kunnen in voorverkoop aangekocht worden (€5) door aan te duiden op de bestellijst van 
november.  Weten jullie nog niet zeker of jullie aanwezig kunnen zijn? Geen zorgen! Je kan de speelkaart ook de 
dag zelf nog aankopen (€6). 
 
Wij hopen jullie alvast te mogen verwelkomen. 
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 

• …onze herfstwandeling dit jaar alweer een onvergetelijk succes was. Maar liefst 
180 kleine en grote wandelaars hadden hun stapschoenen aangetrokken om 
samen met de VBS familie een muzikale reis te maken in en rond Mater. Kosten  noch moeite werden 
gespaard om er alweer een meer dan geslaagde editie van te maken. Er werd zelfs een heuse VBS-band 
opgericht. Dankjewel aan de werkgroep herfstwandeling, dankzij jullie engagement werd het alweer een 
fantastische editie.  
 

• …het fluohesje waarmee uw kind binnenkort weer dagelijks naar school trekt, gefinancierd werd door de 
Ouderraad? Elk VBS’ertje krijgt een gratis hesje. Is dit te klein geworden, dank kan dit kosteloos worden 
ingeruild voor een groter exemplaar. Enkel bij verlies betaalt u een kleine bijdrage. Ook in deze donkere 
maanden ZIEN wij uw kind graag. 
 

• …de Sint reeds heeft laten weten dat hij op 6 december een bezoekje zal brengen aan de leerlingen van 
onze school. 
 

• …er dit jaar een kerstsoirée wordt georganiseerd op school? Deze zal doorgaan op vrijdag 13 december 
van 17.00u tot 22.00u. We hopen jullie alweer talrijk te mogen verwelkomen. Breng gerust familie en 
vrienden mee om samen te genieten van de kerstsfeer op school. 

 
 
 

Menu warme maaltijden november 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

4/11/2019 vergeten groentesoep tartiflette van worst "archiduc" - bloemkool - countryaardappelen 
5/11/2019 broccolisoep kipfilet a l'orange - boekweitrijst boordevol groentjes 
7/11/2019 tomaten-alfabetsoep nuggets - appelcompote- frietjes 
8/11/2019 waterkerssoep Provençaalse kaashamburger - rode kool - gekookte aardappelen 

      
 11/11/2019   WAPENSTILSTAND – GEEN SCHOOL  
12/11/2019 wortelsoep vol au vent van kip - gestoofde erwtjes - gekookte aardappelen 
14/11/2019 kip-uiensoep met curry chipolatta - herfstsalade met kerstomaatjes - frietjes 
15/11/2019 witte bonensoep spirelli met witte vis "stroganoff "- kaassaus- juliennegroentjes 

      
18/11/2019 pompoensoep rundsvleesbrood met kriekjes - gebakken aardappelen 
19/11/2019 preivelouté cordon bleu - gratin van witloof en knolselder - pureeaardappelen 
21/11/2019 pastinaak-koolrabisoep balletjes in tomatensaus - wortelsalade - frietjes 

22/11/2019 Provençaalse 
roomsoep kip met curry, prei en champignons - spinazie - zoete aardappelsymfonie 

      
25/11/2019 bloemkoolsoep Ardens wangetjesstoofpotje - erwtjes en worteltjes - aardappelen 
26/11/2019 boerengroentesoep spaghetti "bolognaise" - gemalen kaas 
28/11/2019 aspergesoep kids-kippenboutjes - Bretoense koolsalade - frietjes 
29/11/2019 tomatensoep viskrokantje – Hawaiiaanse quinoasalade met herfstgroentjes 

Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 

http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199
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Familienieuws 
 

Gaston Van Den Berghe, broer van 
Leon (1LA) en Jules (2KW) 
 

Gustaaf Duytschaever, overgrootvader 
van Felix (3LA) en Louise (4LA) 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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 
Kerstsoirée 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 

 
Zaterdag 9 mei 2020 

Opening nieuwbouw en kijkmoment 
 

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 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NOVEMBER 2019 
1 Allerheiligen 
2 Allerzielen 
3  
4 Instapdag nieuwe peuters 
5 Samenkomst leerlingenvertegenwoordigers 
6  
7 Zwemmen 3L - 2L - 4L 

8 
• 5L&6L: muziektheater 'klimaat' door 

GROS en 11.11.11 
• 1L – leerwandeling naar monument 

Wapenstilstand 
9  

10  
11 Wapenstilstand – geen school 
12 Samenkomst leerlingenvertegenwoordigers 
13 Pedagogische studiedag – geen school 

14 1L: toneel in GC De Kluize: 'De Operaar 
Poephaar' 

15 • 2L – Spelcarrousel 
• 3K + 1L - integratiemoment 

16  
17  
18 3L – Atletiek indoor Topsporthal Gent 
19 4L – Bezoek aan de Klepmolen te Balegem 
20  
21 Zwemmen 3L - 2L - 4L 

22 • Peuteropendeurdag 
• Viering van de jarigen. 

23  
24  

25 
• 3L - Toneel 'ssst' door Brutaal jong in GC 

De Kluize 
• Vergadering ouderraad 

26 
• 2L & 4L  - Toneel 'ssst' door Brutaal jong 

in GC De Kluize  
• Infoavond: ‘ontluikende geletterdheid’ 

27  
28 5L - Bunkerroute 
29 K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 
30  

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

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


