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2 maand verder 
SCHOOLJAAR 2018 – 2019 

 

 

WE BOUWEN AAN DE TOEKOMST 
Aanpassingen schoolingang omwille van de aanvang der 

nieuwbouwwerken. 
 
In de voorbije week zal u waarschijnlijk wel al gemerkt hebben dat er allerlei zaken aan de schoolingang en aan 
de in de volksmond genoemde villa of ‘secretariaats- en opvanggebouw’ veranderden, … 
U was mogelijks zelfs al getuige van een kleine volksverhuizing… J 
Tussen 20 en 28 oktober dienden wij namelijk zowat alles vanuit de villa (het ‘oude’ secretariaats- en 
opvanggebouw) te verhuizen naar het bijna afgewerkte ‘Huis Meester Louis’. U leest het goed… er staat wel 
degelijk ‘bijna afgewerkte’. De renovatie van het ‘Huis meester Louis’, dat vandaag het nieuwe secretariaats- en 
opvanggebouw werd, liep niet van een leien dakje. Afgelopen dagen werd er dan ook hard gewerkt want op 
maandag 29 oktober gaat letterlijk het dak van de villa. De sloper die op maandag 29 oktober de werken aanvat, 
luidt de start in van de nieuwbouw die wij, als alles goed verloopt 🙄, in juni 2020 officieel mogen openen. Laat 
ons dus hoopvol zijn en zeggen dat we het schooljaar 2020-2021 mogen aanvatten in onze nieuwbouw (4 extra 
klassen, opvang, secretariaat). 
 
Langs deze weg wens ik alle ouders die een steentje bijdroegen en de samenwerking met de aannemer van het 
Huis Meester Louis zijn aangegaan hartelijk te bedanken voor hun hulp en vele geduld. Zonder hen hadden we 
ook vandaag nog geen intrek kunnen nemen in het gerenoveerde Huis Meester Louis. 
 
 
Structurele aanpassingen: 
Op maandag 5 november, de eerste schooldag na de 
herfstvakantie, brengt dit een aantal aanpassingen met zich 
mee voor de leerlingen van de hoofdschool. De oude 
schoolingang kan vanaf dan niet meer gebruikt worden. De 
schoolingang verplaatst zich op dat ogenblik naar de oprit 
van het Huis Meester Louis. 
Via de oprit en de groene poort van onze groene zone betreden alle leerlingen de school. Via die weg 
zullen onze leerlingen ook de school verlaten. 
 
We hebben er ook over nagedacht om de achteringang van de school (via Zilverlinde en klooster) te gebruiken, 
maar dit bleek niet haalbaar. 
 
Uiteindelijk verandert er voor iedereen het minst als we onze schoolingang 30 meter verplaatsen. 
Onze kleutertjes wandelen letterlijk voorbij de opvang van Tante Bieke (waar ze veilig en onder toezicht 
kunnen afgezet worden) en de lagere school steekt, zoals gewoonlijk, de speelplaats over naar de opvang in 
onze refter. 
’s Avonds wachten de ouders tussen het hek van de groene zone en de nieuwe ‘voorlopige’ schoolingang 
tot de bel gaat. Ook onze kleutertjes zullen tijdens de werken vanaf de speelplaats van de lagere school naar de 
uitgang begeleid worden. Zo kunnen de ouders die enkel kleutertjes hebben de school verlaten voor de schoolbel 
van de lagere school gaat terwijl de ouders met nog broers of zussen in de lagere school op dezelfde plek met 
hun kleutertje kunnen wachten en niemand uit het oog verliezen. 
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Ook de huidige fietsenstalling komt (hopelijk zo snel mogelijk) ter hoogte van de schoolingang te staan (tussen 
Huis Meester Louis en de garage van de ouderraad) en zal gedeeltelijk als afdak fungeren voor de wachtende 
ouders. 
 
Op 5 november zal het voor iedereen duidelijk zijn langs waar u de school mag betreden. NIEUWE 
bewegwijzering zal in de vakantie worden aangebracht en u de juiste richting uitsturen. 
 
De huidige schoolparking zal vanaf 5/11 niet langer toegankelijk zijn. Daarom vragen wij aan iedereen om zoveel 
mogelijk op het marktplein te parkeren. We vragen ook nadrukkelijk om gebruik te maken van de 
bestaande zebrapaden en niet zomaar overal de straat over te steken. Denk aan de veiligheid van onze 
leerlingen, uw (klein-)kinderen!! Ik hoop er zelfs op dat jullie elkaar erover durven aanspreken en verwijzen 
naar dit schrijven. 
 
Onze schoolbus zal de leerlingen, gedurende de periode van de werken, niet meer ophalen en afzetten aan de 
voorkant van de school, maar als enige gebruik maken van de weg van en naar de Zilverlinde. Dit omdat elke 
busrit steeds begeleid wordt door een begeleider en omdat we de bus in geen geval op de straat (Pelgrim) willen 
laten parkeren/stilstaan. Voor de leerlingen die de bus nemen is de meest veilige weg langs Dreef. 
 
Wij hopen uiteraard ook op jullie begrip te mogen rekenen. De werken aan de nieuwbouw horen een minimale 
impact te hebben op ons schoolleven aangezien er slechts een klein stukje van de speelplaats zal ingenomen 
worden. Ook omdat vandaag 92% van onze lokalen zich langs de kant van de kleuterspeelplaats bevinden, horen 
onze leerlingen en lessen er amper of geen hinder van te ondervinden. 
Gedurende de bouwwerken zal, zoals steeds, communicatie essentieel zijn. Onze nieuwbouwaannemer ‘DERO 
CONSTRUCT’ beloofde ons tijdig en goed te informeren over mogelijke verkeersremmers en beloofde tevens 
zoveel mogelijk rekening te houden met de drukste ogenblikken (woensdag-marktdag, aanvatten en einde van de 
schooldag). 
 
Wij danken ook u reeds voor uw begrip en geduld. Na 19 jaar (aanvraag subsidiedossier 1999) kunnen we 
eindelijk ons grote project aanvatten … De nieuwbouw zal de dakklassen ontlasten, meer ruimte bieden voor de 
kleuteropvang en een extra polyvalent beweeglokaal bevatten. 
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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
Uitslagen scholenveldloop - 1 voor 1 KAMPIOENEN 

 
Op woensdag 26 september heerste er een gezellige drukte op het voetbalplein van 
Scheldewindeke. Daar vond voor het eerst de jaarlijkse scholenveldloop voor kinderen van 
de lagere school plaats.  
86 leerlingen of 47% van onze lagereschoolkinderen vertegenwoordigde onze VBS dit jaar 
op de Oosterzeelse scholenveldloop. Al bij al een mooie opkomst als je weet dat er in heel 
Oosterzele 869 leerlingen zijn waarvan er 362 deelnamen aan de scholencross. 
Onze school zorgde dus maar liefst voor 23,7% van alle deelnemers. Dat op zich verdient 
al een dikke pluim en volgend schooljaar willen we nog beter doen. Want meedoen verdient 
op zich al een grote pluim! Al onze deelnemers gaven echt het beste van zichzelf en 
toonden zich van hun sportiefste kant.  
De ene had al iets meer geluk dan de andere, maar geen van onze leerlingen gaf op. Een 
dikke proficiat aan alle deelnemers! Jullie hebben dat schitterend gedaan. 
 
Ook onze volwassenen lieten zich van hun beste kant zien. 
In totaal liepen er 52 volwassenen (27 dames en 25 heren) de scholencross. Met 11 dames 
en 3 heren zorgde onze VBS voor 26;9% van alle volwassen deelnemers. Een prachtig 
resultaat.  
 
Hieronder geven wij de resultaten van onze deelnemers: 
 

uitslag meisjes 1ste leerjaar - 2012  uitslag jongens 1ste leerjaar - 2012  
12 Van Imschoot Noor 

Gürbüz Elena 
De Roo Renée 
Guns Helena 
Janssens Ziva 
De Moor Aster 
De Bleecker Laura 

 4 
6 
7 
9 

Van Cauwenberge Léon 
Van Lierde Liam 
Kindt Keano 
Scharlaken De Baets Mauro 
Du Gernier Niels 
Hietbrink Liam 
Simoens Achilles 
Houthoofd Jules 
De Decker Casper 
Claerhout Arthur 
Rasschaert Lewis 
Van Belleghem Nand 
Lars De Sadeleer 

 

 
uitslag meisjes 2de leerjaar – 2011  uitslag jongens 2de leerjaar – 2011  

4 
8 

Vanhove Mylle Fanny 
Guns Paulien 
Accou Aurélie 
Van de Velde Hailey 

 8 Beeckman Thiebe 
Van den Begin Mauro 
Claeys Felix 
Vincke Mauro 
De Roo Jules 
Le Roy Marcel 
Ramaut Thorsten 
Van Stappen-Varendonck Lowie 
Van Laere Tias 
Wauters Juul 

 

 
uitslag meisjes 3de leerjaar – 2010  uitslag jongens 3de leerjaar – 2010  

2 
5 
6 
7 
 

Claerhout Margot 
Van De Sype Hanne 
Jorissen Chloë 
Coens Oona 
Houthaeve Saar 
De Lange Febe 
Hofman  Livia 
De Clercq Angelina 
Jolie Chloë 
Louise Claeys 

 2 Glazemakers Emilio 
Hoste Jonas 
Gürbüz Jona  
Van Durme Miel 
De Rouck Valentino 
Dario Laanen 
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uitslag meisjes 4de leerjaar – 2009 uitslag jongens 4de leerjaar – 2009 
1 
4 
9 
 

Degheele Silke 
Van De Sype Noor 
Houthaeve Fien 
Houthoofd Anna 
Van De Velde Cara 
Le Roy Zoë 
Deketele Lyticia 
Vanhove Mylle Fleur 
De Decker Lotte 
Fleur Vermeiren 

 4 
7 

Beeckman Milan 
Vervaeck Wannes 
Van Imschoot Thor 
Barbé Mathis 

 

 
uitslag meisjes 5de leerjaar – 2008  uitslag jongens 5de leerjaar – 2008  

3 
3 

De Visscher Annelies 
De Visscher Annelore 
De Smet Lena 
Gürbüz Luna 

 6 Bauwens Soren 
Van Leuven Remi 
Van Durme Bas 
Arthur D’hauwers 

 

 
uitslag meisjes 6de leerjaar - 2007  uitslag jongens 6de leerjaar - 2007  

1 Moris Marie-Lou  1 
8 
9 

Van den Begin Quinten 
Steppe  Simon 
Degheele Fritz 
De Schamphelaere Arne 
Gorissen Paco 
Herman Jelle 
Dhaeyer Florenz 
Jolie Noah 
De Clercq Alessandro 

 

 
uitslag VOLWASSENEN DAMES   uitslag VOLWASSENEN HEREN  

1 
6 

10 

Hersschens Veronique 
Saelens Amber 
Jansen Kathy 
Van Driessche Carmen 
Van der Heyden Laura 
Van Damme Silvia 
Van Herzele Sara 
Magerman Els 
Pieyns Tineke 
De Cuyper Eveline 

 5 Delaruelle Michiel 
De Bleecker Tim 

 

 
 

Als het kriebelt …. moet je sporten…. 
 
En dat dat deugd doet aan lijf en leden, ondervonden onze eersteklassertjes én hun juffen op de sportklassen 
van 9 tot 12 oktober. Neem gerust een kijkje op de blog van het 1ste leerjaar via de website van de school en zie 
ze glunderen en afzien. 
Na het uittesten van wel 12 verschillende sporttakken, hielden we een korte enquête. 
De absolute toppers waren voor de kinderen het boogschieten en basket, op de voet gevolgd door judo en 
voetbal.  Atletiek (aflossing, hoog- en verspringen) viel dit jaar minder in de smaak. 
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Van harte dank aan onze sportieve BLOSO-monitoren Thibault en Koen. Mits veel positieve bevestiging haalden 
ze het beste uit elk kind; ook als het eens wat lastiger was. Zij stelden de ploeggeest en de ‘fair-play’ steeds als 
doel; ook dat is sportief zijn. En zoals Liam zei op vrijdag:  ‘Is ’t nu al de laatste dag? Spijtig… .’ 
 

 
 
 
 
 
 
 

GESLAAGDE KOEKENACTIE 
 
Onze eerste financiële actie voor dit schooljaar zit er reeds op. Op dinsdag 16 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 dinsdagavond vrijwillig en belangeloos een 
handje kwamen helpen. 

 
Het zijn de leerlingen van het 6de leerjaar A die gemiddeld het meest 
aantal zakjes per leerling verkochten. Zij mogen in de loop van dit 
schooljaar op stap samen met juf An. 
Maar ook het 6de leerjaar B valt in de prijzen. Samen met juf Stéphanie 
krijgen zij € 100,00 om te investeren in klasverrijkende artikelen. En ook 
het 3de leerjaar A 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 10-tal met lekkers gevulde zakken die op jou wachten. 
  



6 
 

 

WAT BRENGT NOVEMBER ONS 
 

Welkom aan onze nieuwe peuters! 
Na de herfstvakantie hebben wij het genoegen 5 nieuwe peuters oprecht welkom te heten! 
Onze peuterklasjes worden gezegend door de aanwezigheid van: 

 
Sprangers Tiago 

Kindt Mauro 
Bauwens Thor 

De Sadeleer Warre 
Fakeri Ilhaam 

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! 

 
 

Tentoonstelling 100jaar WO I 
– 5de leerjaar – 5 november 

 
Op 5 november bezoekt het 5de leerjaar, onder de deskundige begeleiding van 
Marc Van Gaver, geboren en getogen Gijzenzelenaar, de WO1 tentoonstelling: 
“Het einde van de grote oorlog” en “Ambras boven Gijzenzele” naar aanleiding 
van de luchtgevechten boven Oosterzele. 
 
Ons 5de leerjaar leert er mee over de crash van Luitenant James Reid, zijn 
herkomst, opleiding, eenheid en luchtgevechten. 
 
De tentoonstelling is er als herdenking van de luchtgevechten ten zuid-oosten 
van Gent en de Gijzelse soldaten tijdens de 1ste wereldoorlog. Je kan er unieke 
stukken aanschouwen uit het archief van de 6de linie en het archief van de stad 
Nieuwpoort. 
 
De tentoonstelling kan vrij bezocht worden van 3 tot 11 november en op zondag 
18 en 25 november. 
 
 
 

TECHNOLOGIE OLYMPIADE - 6de leerjaar – 8 nov. 
 

Voor het 8ste jaar op rij en sinds de start ervan, doet ons 6de 
leerjaar mee aan de 'Vlaamse Junior STEM Olympiade'. Naar 
analogie met andere wetenschapsolympiades is dit een 
prestigewedstrijd met hoge visibiliteit.  
Op donderdag 8 november nemen 25861 zesdeklassers uit 614 
basisscholen het tegen elkaar op. 
 
 
Technologie te moeilijk? 
“Techniek? Dat is niets voor mij”. “Wetenschappen? Te moeilijk!”, … Vaak is de mening van jongeren over 
technologievakken eerder afwijzend. Daar willen de initiatiefnemers van de Vlaamse Jeugd Technologie 
Olympiade verandering in brengen. De Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade wil jongeren hun technologisch 
talent laten ontdekken, de belangstelling voor technologie aanwakkeren, de waardering voor het vakgebied 
vergroten, de maatschappelijke beeldvorming rond technologie bijstellen, de maatschappelijke relevantie van 
technologie aantonen en leerlingen uit het lager onderwijs stimuleren om een opleiding in de technologie te 
volgen. Ook in technologie kan je uitblinken!  
 

WELKOM 

http://www.stemolympiade.be/vjso/index.php
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Wat staat er op het programma? 
Tijdens de voorronde krijgen onze zesdeklassers een reeks 
uitdagende en maatschappelijk relevante meerkeuzevragen 
voorgeschoteld. Uiteraard vormt het vak wereldoriëntatie de 
basis van de technologie. In de vragen wordt er gepolst naar 
het technologisch inzicht van de jongeren, meer dan naar 
vakkennis. De domeinen die aan bod komen zijn 
biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, 
informatica, mechanica en tekenen. Voor elk wat wils dus. 
Geen enkele studierichting in het lager onderwijs behelst al 
deze domeinen, vandaar dat elkeen met wat gezond verstand 
en affiniteit met wetenschappen en technologie een kans 
maakt om te slagen! Deelnemen is belangrijker dan winnen, 
daarom ontvangt iedere deelnemer een prijs!  
 
De voorronde gebeurt in onze school onder het waakzame oog van juf An en juf Stéphanie. De 48 leerlingen met 
de hoogste score worden geselecteerd om het tegen elkaar op te nemen in de finaleronde. Naast 
meerkeuzevragen zijn er in deze ronde ook 4 praktische proeven. De finaleronde vindt plaats op zaterdag 2 
december in de gebouwen van het departement Onderwijs te Brussel.  
 
 
Onze zesdeklassers kunnen zich alvast voorbereiden … 
Op de website http://www.stemolympiade.be/vjso/index.php vinden jullie in de rubriek ‘vragen’ alvast vele 
oefenkansen: 

{ Voorbeeldvragen 
{ Vragen voorronde 2017 
{ Vragen finale 2017 
{ … Naast de vragen treffen wij er ook de oplossingen aan. 

Als onze 6de klassers nog meer info en tips willen, kunnen ze vast en zeker ook nog bij Bart Magerman terecht. 
Bart won vorig jaar de wedstrijd. 

 
Bart Magerman deelnemer (winnaar) VBS Scheldewindeke editie 2017. 

Wij wensen onze zesdeklassers alvast heel veel succes bij hun deelname aan de Technologie Olympiade! 
 
 
 

ATLETIEK INDOOR 
3de leerjaar – 12 november 

 
Op maandag 12 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! 

 
 

 

http://www.stemolympiade.be/vjso/index.php
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SPEURNEUZEND  DOOR DE SCHELDEVALLEI 
– 4de leerjaar – 19 november 

 
Op 19 november maken de leerlingen van juf Griet een speurtocht in de Scheldevallei. 
Met kaart en kompas trekken ze op tocht in de natuur. 
Zij leren ook werken met de verrekijker. Die hebben ze nodig om vogels en andere 
dieren van ver te kunnen observeren. Daarnaast moeten onze vierdeklassers ook 
verschillende bloemen en kleuren zoeken. Deze leeruitstap combineert een klassieke 
natuurwandeling met een dosis eenvoudig veldwerk.  
Kortom, zeker de moeite waard! 

 
 
 

THEATER / CIRCUS: ‘WIT’ door SPROOKJES ENZO 
– jongste kleuters – 26 & 27 november 

 
Uit de hemel dwarrelt sneeuw, 
het danst als een wolk vlinders op de wind. 
De sneeuw verandert de hele wereld. 
Alles wordt … WIT! 
 
WIT, een streelzacht verhaal om met open mond naar te 
kijken, met je neus in de lucht en soms zelfs holderdebolder 
ondersteboven. 
 
Sprookjes enzo is een gezelschap dat garant staat voor een 
wonderlijke reis naar verhalen, vol magische elementen. Ze 
bezorgen de allerkleinsten een heel indrukwekkende eerste 
theaterbeleving! 
 
Uitzonderlijk vindt deze voorstelling plaats in CC Nova te 
Wetteren. Onze schoolbus zal onze allerkleinsten ter plaatse 
brengen. 
 
Maandag 26/11 om 14u: peuterklas hoofdschool en 1ste kleuterklas Westhoek 
Dinsdag 27/11 om 14u: 1ste kleuterklas hoofdschool 
 
 
 

Theater: ‘FRANZERL’ door Aardvork 
– 27 november – 5de en 6de leerjaar - GC De Kluize 

 
Het is 26 maart 1828. Een schouwburg in Wenen. Binnen vijf minuten gaat het doek open. De zaal zit vol. 532 
plaatsen: volzet! Franz, Kleine Frans, Fransje, Franzerl, Schwammerl, Meester Schubert, Franz Schubert 
componist en pianist, lolbroek en zwartkijker, allemansvriend en eenzaat is zenuwachtig. Hij heeft gewerkt tot hij 
erbij neerviel. Zal hij nu eindelijk beroemd worden? Zal hij genoeg geld verdienen om te leven van zijn werk? Zit 
zijn vader in de zaal? Zal hij nu eindelijk trots zijn? Of Therese? Zou Therese Grob nog weten wie hij is? Nu ze 
getrouwd is met de bakker? Of Caroline, de gravin von Esterhazy? Binnen 7 maanden is hij dood. En wat dan? 
 
We zitten samen met Franz Schubert in de coulissen te wachten achter het gesloten doek. Zijn gedachten 
springen driftig naar herinneringen, noten, melodieën en filosofische spinsels over de zoektocht naar een plek in 
deze wereld. Ondertussen komt de muziek tot leven: letterlijk en figuurlijk. Uit 
de stapels papier (Franz Schubert schreef in zijn korte leven meer dan 10 000 
bladzijden vol muziek) ontstaan figuren, reuzen en demonen. Ze dansen, ze 
vechten, ze vergaan en stijgen op, voor eeuwig en altijd. Hoe lang is het nog? 
Nog vijf minuten. Franz is klaar. 
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Met de biografische muziektheatervoorstelling FRANZERL brengen pianiste Elisabeth De Loore, zanger en 
acteur Pieter De Praetere en theatermaker Koen Boesman de wonderbaarlijke muziek van Schubert tot leven op 
kindermaat. Op de scène: een piano, een pianiste, een zanger en bergen papier. De kinderen zitten op de eerste 
rij om te ervaren hoe muziek ontstaat en duiken mee in een hoofd waar de verbeelding nooit stopt. 
 
TRAILER: https://www.youtube.com/watch?v=u5fn_8MgXpc&feature=youtu.be 
 

 
 
 
 
 
 

KLAAS- EN WIJNAVOND…! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=u5fn_8MgXpc&feature=youtu.be
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NOG … KEER SLAPEN TOT SINTERKLAAS KOMT …! 
 
Op donderdag 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 10u30 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 dit schooljaar geen toeschouwers 
toelaten tijdens de optredens van onze kleuters. 

 
 

Sprokkels uit de ouderraad 
Wist je dat … 
 
• …onze herfstwandeling dit jaar alweer een onvergetelijk succes was. Maar liefst 240 

kleine en grote wandelaars hadden hun stapschoenen aangetrokken om samen met de 
VBS-familie een reis rond de wereld te maken in 1 dag. Kosten noch moeite werden 
gespaard om er alweer een meer dan geslaagde editie van te maken. Dankjewel aan de enthousiaste ouders 
dankzij wie wij mochten genieten van dit mooi stukje natuur in en rond Sint-Antelinks. 
 

• …dat eind september, op onze eerste werkvergadering, volgende ouders zich als nieuwe effectieve leden 
hebben geëngageerd: Brusseel Lindsay, Matthys Sandra, Steeman Marijke, De Smet Elke, Elias Bart, De 
Ruyck Ellen, Zenner Stefanie, Van Opdenbosch Nina en Soenen Evelyne, Welkom! 
Heb ook jij zin om onze groep te vervoegen :van harte welkom ! 
 

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

• …de hele VBS familie ook weer present tekent op de Kerstmarkt die dit jaar zal doorgaan op zaterdag 8 en 
zondag 9 december. Verdere info volgt. 

 
• … de ouderraad op 16 februari 2019 de “nieuwe, enige, echte, spannende VBkwiS” organiseert? Een kwis 

voor alle ouders , leerkrachten en vrienden. Verdere info volgt in de volgende schoolkrant, maar je mag al 
zeker de datum prikken in je agenda, een babysit zoeken, nadenken over de samenstelling en naam van je 
team, en alvast je brein trainen de komende maanden!!!” 
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Menu warme maaltijden november 

 

Datum Soep Hoofdschotel 

5/11/2018 tomatensoep kippenfilethaasjes - currysausje - perzik - basmatirijst - groentjes 
6/11/2018 boerengroentesoep lasagne “bolognaise" 
8/11/2018 aspergesoep rundshamburger - wintersalade met rode kool - frietjes 
9/11/2018 wortelsoep cordon bleu - bloemkool in saus - gekookte aardappelen 

   
12/11/2018 broccolisoep Bretoens vleesstoofschoteltje - gestoofde erwtjes - aardappelen 
13/11/2018 knolseldersoep vogelnestjes - tomatensaus  - boontjes - peterselieaardappelen 
15/11/2018 preisoep kipfilet - groentesaus - worteltjes - aardappelnootjes 
16/11/2018 erwtensoep visserspotje met witte vis, mosseltjes en champignons - spinaziepuree 

   
19/11/2018 gevogelte-koolrabisoep krokante schnitzel - gratin van vergeten groentjes - pureeaardappelen 
20/11/2018 pompoensoep beenhamsneetje - mosterd en honing - andijvie - countryaardappelen 

22/11/2018 romanesco-
groentesoep vol au vent van kip - geraspte wortelen - frietjes 

23/11/2018 uienvelouté grillworst - bruine saus - prei- Provençaalse  rijst 
   

26/11/2018 witloofsoep Hongaarse wangetjes - broccoli en bloemkool - aardappelen 
27/11/2018 tomatengroentesoep vleesduo met spek en champignons - ardeense winterpuree vol groentjes 
29/11/2018 kervelsoep kids-kippenboutjes - appelcompote - frietjes 
30/11/2018  K(l)aasavond - geen warme maaltijd 

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

 
 
Familienieuws: 
 
 

Milena, zusje voor Remco (1KB) 
 

Wout, broertje voor Emma (3KA) en Daan 
(1KB) 

 
 

Jean-Paul Milissen, grootvader van Cézar 
(2KA) 
 

Elza Remue, overgrootmoeder van Hanne 
(3LB) en Robbie (5LA) 

 

Anna Stoepel, grootmoeder van juf Eveline (1LB) 
en overgrootmoeder van Hanne (3LB) & Robbie 
(5LA) en Milan (4L) & Thiebe Beeckman (2LB). 
 

Frank De Rore, schoonbroer van Rik Houthaeve 
(schoolbestuur) en oom van Saar (3LB) en Fien 
(4LA) 

 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

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

http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199
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6 december 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 

29 oktober - 4 november  
Herfstvakantie 

 

30 november  
K(l)aas- en wijnavond 

 

Zaterdag 8 - zondag 9 december  
Kerstmarkt 

 

24 december - 6 januari 
Kerstvakantie 

 

Maandag 21 januari 
 INFOAVOND Leren Leren 

 

Zaterdag 16 februari 
VBkwiS 

 

4 - 10 maart 
Krokusvakantie 

 

Woensdag 20 maart  
Pedagogische studiedag 

 

Zondag 24 maart  
Lentediner in GC De Kluize 

 

8 - 22 april  
Paasvakantie 

 

Dinsdag 1 mei 2018 
Feest van de arbeid 

 

Zaterdag 11 mei  
Vormsel (16u) 

 

Maandag 13 mei 
Lokale verlofdag 

 

Zaterdag 18 mei 
Vadernacht 

 

Woensdag 22 mei  
Pedagogische studiedag 

 

Donderdag 30 mei  
O.L.H. Hemelvaart 

1ste communie 
 

Vrijdag 31 mei  
Brugdag 

 

Maandag 10 juni 
Pinkstermaandag 

 

Zaterdag 22 juni  
Schoolfeest - ZEEPKISTENRACE 

 

Donderdag 27 juni 
afscheid 6de leerjaar 

 

NOVEMBER 2018 
1 HERFSTVAKANTIE 2 
3  
4  

5 • Instapdag nieuwe peuters 
• 5de leerjaar – tentoonstelling 100 jaar WO I 

6  
7  

8 
• Zwemmen voor het 2de, 3de en 4de leerjaar 
• Technologieolympiade  - 6de leerjaar 
• Viering jarigen van de maand. 

9  
10  
11 Wapenstilstand 
12 Atletiek indoor Topsporthal Gent – 3de leerjaar 
13  
14 Dactylo les 1 
15  
16  
17  
18  
19 4de leerjaar – Speurneuzen in de Schedevallei 
20  
21  

22 
• Zwemmen voor het 2de, 3de en 4de leerjaar 
• 6L – naar secundaire – Scheppers Wetteren 
 

23  
24  
25  

26 • Toneel in CC Nova - peuterklas hoofdschool 
en 1ste kleuterklas Westhoekschooltje 

27 
• Oudste kleuters Westhoek: naar de bib 
• Toneel in CC Nova 1ste kleuterklas hoofdsch. 
• Toneel ‘Franzerl’ in GC (5L & 6L) 

28 Dactylo les 2 

29 • Integratie 3de kleuterklassers – Film: het 
paard van Sinterklaas. 

30 • Peuteropendeurdag 
• K(l)aas)- en wijnavond 


