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Oktober 
SCHOOLJAAR 2021 – 2022 

 
 

 

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 over wat onze kinderen allemaal leren. De bewondering voor het geduld dat onze 
leerkrachten dagelijks opbrengen, was groot.  
 

Het deed ons allen bijzonder veel plezier jullie opnieuw ‘live’ in onze school te mogen verwelkomen. Wij kijken er 
sterk naar uit verder te mogen evolueren naar een Covid-vrije-maatschappij en school. 
Zo moesten wij deze keer, omwille van de geldende maatregelen, nog het glaasje bubbels of de frisse fruitsap, die 
onze ouderraad ons jaarlijks aanbiedt, nog missen, maar zullen wij en onze ouderraad het zeker niet nalaten later 
op het schooljaar voor andere gezellige en deugddoende babbelmomenten te zorgen.  
 
 
 
 

DAG VAN DE SPORTCLUB 
 

Op beide vestigingsplaatsen werden alle sporters in de verf gezet. SPORT is dan 
ook onontbeerlijk om te werken aan een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Enkele sportievelingen van het 6de leerjaar werkten zelfs een heuse opwarming uit om de dag mee aan te vatten. 
Op de tonen van Samson en Gert bracht ‘Ochtengymnastiek’ de eerste zweetdruppels van de dag tevoorschijn. 
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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 terug een draagtas vol heerlijke 

versgebakken LOTUS-gebakjes aan. Deze 
draagtassen worden U op woensdag 20 oktober 

door onze leerlingen bezorgd. 
 

Koeken bestellen kan tot uiterlijk maandag 4 
oktober (voor 9uur)! 

 

Wij danken U nu al voor uw milde steun. 
 
 
 

OP EXPLORATIE IN DE TUIN VAN WILLY EN ZIJN FAMILIE 
1 & 4 oktober – 2L A & B 

Het konijn Willy en zijn familie houden van de natuur en weten er 
een heleboel over. Zelfs in je eigen tuin vallen er een heleboel 
“natuurdinges” te beleven. Willy en zijn familie nemen ons mee naar 
de tuin van De Kaaihoeve. Zij stellen ons voor aan enkele 
belangrijke bewoners van de tuin. 
De kinderen voeren allerlei opdrachten uit die hen in contact 
brengen met de natuur. De opdrachten zijn aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen en worden per seizoen veranderd. Het is de 
bedoeling om iets langer dan gewoonlijk stil te staan bij de natuur 
uit de eigen leefomgeving. Zonder de fantasiewereld van de 
kinderen te ontkennen wordt een beperkte leerstof bijgebracht. 
Vanuit deze ervaringen is het dan maar een kleine stap om in de 
eigen tuin of in het park de natuur te beleven. 
 
 
 

ROLLENDE VRIJDAG 
Allen – 1 oktober 

Op vrijdag 1 oktober staat de volgende en laatste “ROLLENDE VRIJDAG” van 2021 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. 
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§ 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. 

 
 

KERMISBEZOEKEN 
kleuters – maandag  4 oktober   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INTEGRATIE: 3de kleuterklas - 1ste leerjaar 
 
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.  
 
Het kennismaken met het 1ste leerjaar doen we met een heel verscheiden 
programma: 
Bijvoorbeeld 

- Turnen met meester Michiel (leermeester bewegingsopvoeding van de 
lagere school), 

- Deelnemen aan een toneel op de hoofdschool samen met de leerlingen van 
de lager school 

- Een momentje terug naar de kleuterklas. De leerlingen van het 1ste leerjaar 
keren dan nog eens terug naar hun ‘oude’ kleuterklas en tegelijk stappen de 3de kleuterklassers eens 
echt de klas van het 1ste leerjaar in om er te genieten van enkele typische 1ste leerjaar-momentjes. 

- ‘Krullenbol-’oefeningen: Vele woensdagen ondersteunen juf Laura en/of juf Naomi het 1ste leerjaar bij het 
aanleren van hun nieuwe schrijfletters door te vertrekken vanuit de grote motoriek. (dit is een onderdeel 
van onze visie op leren schrijven)  

- … 
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een paar van de vele integratiemomenten welke wij als school 
organiseren. Op 1 oktober gaan onze kleuters van de 3de kleuterklas samen met de leerlingen van het 1ste 
leerjaar een heuse spelletjesnamiddag tegemoet. 
 
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. 
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SPEURNEUZEN IN HET GENTBOS 
3de leerjaar A & B – 5 of 7 oktober 

 
De speurneuzende leerlingen van het 3de leerjaar gaan in het Gentbos op zoek 
naar de bewoners van de bosrand en het bos... 
 
Door een flinke dosis veldwerk leren de leerlingen bij over het leven en de 
seizoenen in het Gentbos. 
 

 
 

SAVED BY THE BELL  - allen – 5 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, 5 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 5 oktober onze warme aandacht. 

 
 

DAG VAN DE LEERKRACHT – 5 oktober 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCHAAKINITIATIE 
4de, 5de en 6de leerjaar – 7 oktober 

 
Op 7 oktober komt meester David terug naar onze school om, naar bijna jaarlijkse gewoonte, aan de slag te gaan 
met onze oudste leerlingen en hen de beginselen van schaken bij te brengen. 
Op een speelse manier gaan alle leerlingen al heel snel zelf aan de slag. Door middel van geheugenkaarten en 
hulpkaarten leren zij op een 2-tal lestijden schaken. 
 

Mag ik met jou
de wereld mooier maken?

Door met jouw talent
en gewoon zoals jij bent

op het stukje waar wij leven
samen het goede voorbeeld te geven.

:MIT�PMZWM[�LWV¼\�_MIZ
CAPES

\PMa�TEACH !

I am  a  teacher.
What is your
Superpower

 ?????????
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Onze leerlingen ontdekken de verschillende stukken (Koning, dame, toren, loper, paard en pion) en hun loop op 
het bord. 
 
Schaken is bij uitstek een denksport die aanzet tot het oplossen van problemen. Er zitten elke keer nieuwe 
dingen in die uitdagend zijn. Dat is precies wat je brein nodig heeft: diep nadenken over de volgende stappen die 
je kunt nemen. Schaken kent dit element als geen ander. 
Naar de voordelen van schaken voor (het brein van) kinderen is al veel onderzoek gedaan. Daaruit bleek onder 
andere dat kinderen die schaken, op school beter presteren als het gaat om vaardigheden als logisch denken, 
problemen oplossen, rekenvaardigheid, ruimtelijk inzicht en je concentreren. 
 
Schaken is goed voor de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. Het bevordert het concentratievermogen, 
stimuleert hen om eerst na te denken en dan pas te doen en zorgt voor zelfvertrouwen. Schaken biedt onze 
leerlingen dus een strategie die ze in hun leven nog vele malen zullen kunnen hanteren op vele verschillende 
momenten en in allerlei omstandigheden. 
 
Foto’s van eerdere schaakinitiaties bij ons op school: 
 

 
 
 
 

 
 

LOKALE VERLOFDAG  
  geen school – maandag  11 oktober  
 
 

 
 

MET WILLY EN FAMILIE HET BOS IN 
1ste leerjaar – 12 of 15 oktober 

 
Willy is een konijn dat aan de rand van het bos woont met zijn vrouw en zijn 
kinderen. Elk familielid heeft iets leuks bedacht om het bos beter te leren 
kennen. 
 
Met allerlei materialen in onze rugzak trekken we samen met onze 
leerlingen het bos in. We zoeken de dikste boom, ontdekken de gekste 
paddenstoelen en de verrekijker helpt ons om de vogels te spotten. 
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WEEK VAN HET BOS: 
10 t.e.m. 17 oktober 2021 

‘Allemaal het bos in!’ 
 
 

Ook dit jaar vliegen we in oktober de deur uit. Tijdens de Week van het Bos gaan we op ontdekking in de natuur 
om de hoek. Samen met onze klasgenoten, juffen,  meesters, bosdieren én... met avonturier Alexander von 
Humboldt. 
 
Alexander von Humboldt is een bioloog, geoloog en geschiedkundige die het avontuur opzoekt,. Met hem in de 
buurt loert er achter elke boomstam een verrassing. Naast een slimme wetenschapper was hij ook een rasechte 
avonturier en een echt ‘buitenbeentje’. Met ontdekkingskaarten vol gevarieerde doe-opdrachten worden ook de 
kinderen experten in heel wat domeinen. 
 
 

Gedurende de bosmaand oktober trekken heel wat klassen naar het bos. 
 
Onder leiding van hun leerkracht of een gids (zoals Alexander von Humboldt) 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 18 oktober de 
ganse voormiddag stoeien in het Aalmoezenijenbos. Zij maken op aangepaste wijze 
kennis met het bos in zijn heerlijke herfsttooi. 
 
De kleuters van de 2de kleuterklas verkennen op 18 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 12 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 13 oktober in het Munckbos. 
Fijn dat wij met alle kleuters van het Westhoekschooltje een gezellige bosuitstap kunnen 
maken. 
 

De leerlingen van het eerste leerjaar trekken op 12 oktober naar het Gentbos, op zoek naar lokale herfsttaferelen. 
 
De leerlingen van het tweede leerjaar trekken op 1 of 4 oktober naar het Gentbos, onder leiding van een gids 
vanuit de Kaaihoeve, op zoek naar lokale herfsttaferelen. 

 
De kinderen van het derde leerjaar  mogen op 4 of 5 oktober hun ‘Sherlock Holmes-mantel’ aantrekken. Dan 
kunnen zij als echte speurneuzen het prachtige Gentbos in. Onder leiding van hun meester 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! 



7 
 

 
 

Toneel in GC De Kluize: SCHAAP MET LAARSJES 
3de en 4de leerjaar – 18 oktober 

 
Zet je schrap voor een muzikaal avontuur! 'Schaap met laarsjes' is immers 
een spannend verhaal waar de kinderen fluitend en zingend buitengaan. 
 
Sophia en Seraphine brengen het verhaal van 'Schaap met laarsjes' tot leven 
in de theaterzaal. 
 

"Het was een koude winteravond. 
Wolf sjokte chagrijnig door de sneeuw. 

‘Honger. Honger. Honger!’ mompelde hij." 
 

In ‘Schaap met laarsjes’ is Wolf op zoek naar een lekker hapje. 
In de stal van een afgelegen boerderij vindt hij een schaap. 
Met listen en mooie praatjes lokt hij het schaap naar buiten. 
Maar het naïeve, nietsvermoedende schaap is helemaal niet bang. 
Ze maken een lange, spannende tocht door de kou tot in het huis van de wolf. 
 
Op basis van het gelijknamige spannende kinderboek van Maritgen Matter leren de twee muzikantes de kinderen 
allerlei liedjes en muziek uit verschillende windstreken kennen. 
 
Ze maken kennis met de muziekinstrumenten viool, cello, gitaar, harp en yayli tanbur (turkse cello). 
 
 
 
 
 

WiNaDoe: Wiskunde Natuurkunde Doen 
5de en 6de leerjaar – 18 oktober 

 
Op 18 oktober brengt wetenschapsgoochelaar Marc Govaert een 
presentatie vol eenvoudige experimenten. 
 
Wetenschapsgoochelaar Marc Govaert trekt langs Vlaamse 
scholen met als doel wetenschap en techniek te populariseren. 
Hij wil leerlingen nieuwsgierig maken naar hoe hun alledaagse 
leefwereld werkt. 
Aan de hand van eenvoudige experimenten wordt samen 
gezocht naar de basiswetten van de natuurkunde. Voor de 
proeven worden alledaagse materialen en voorwerpen gebruikt 
zodat ze makkelijk te begrijpen zijn en zelfstandig herhaald 
kunnen worden. Onze leerlingen zullen op speelse wijze bij de 
neus genomen worden en zo gemotiveerd worden om een 
verklaring te zoeken voor wat ze zien. 
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OOG VOOR LEKKERS 
enkel voor de kleuters -vanaf 18 oktober  
 
JONG GELEERD IS OUD GEDAAN 
Fruit, groenten en melk: iedereen wéét dat ze ideaal 
zijn als tussendoortjes en horen bij een evenwichtig 

voedingspatroon. Maar recent onderzoek toont aan dat kinderen vaak nog ongezonde keuzes maken en eerder 
grijpen naar koekjes, chocolade, snoep, gesuikerde dranken. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Oog 
voor Lekkers draagt haar steentje bij. 
 
 
NAAST ONS DAGELIJKSE FRUITMOMENT zetten we 1 dag in de week extra in op een stukje fruit of groente 
welke ons, dankzij de aangevraagde subsidie, kosteloos kan worden aangeboden. 
Eén dag in de week smullen onze kleuters, naast hun dagelijkse fruitmoment; samen van een lekker gezond 
tussendoortje op school. Voor onze school en leerkrachten en onze ouders - die sowieso een voorbeeldfunctie 
vervullen - is dit meteen het perfecte aanknopingspunt om met kinderen te praten over een gezond dagelijks 
eetpatroon. 
 
FINANCIËLE TEGEMOETKOMING 
Het goede nieuws is dat de Vlaamse overheid ons hierin graag steunt door middel van een subsidie gedurende 
10 weken! Er zal de ouders dus geen kosten aangerekend worden. Wij zijn blij dit te kunnen aanbieden. 
 
 

NATUURPAD VAN FLORALIE 
21 oktober - 4de leerjaar 

Het natuurpad van wie? Het natuurpad van professor 
Floralie. In de piramide van professor Floralie 
onderzoekt men het wonder van de zee (eum... 
nee... van de natuur). Professor Floralie is wat we 
van een professor verwachten… heerlijk intelligent 
en ozo verstrooid. 
 
Zo schrijft professor Floralie: 
“Ik houd van de eekhoorns die voorbij mijn huisje 
trippelen maar ook van het geluid van de bommen 
(oeps, bomen) in de wind. De geur van afgevallen 
bladeren maakt me gelukkig en ik ben ook dol op een 
moddergevecht. Al jaren breng ik in kaart wat er 

allemaal goed en fout loopt op onze aarde. Ik onderzoek de gevolgen van luchtverontreiniging en wat er gebeurt 
als we onze bossen omhakken. 
Ooit bouw ik een flipperflapmachine om de dieren (euh,... mensen) te overtuigen om meer zorg te dragen voor 
onze aarde.  Ik moet dringend naar een conferentie in Quaslippfardije om er een nieuwe ontdekking te gaan 
voorstellen. Veel kan en mag ik er nog niet over vertellen maar binnenkort hoor je er zeker meer over in het 
station (oeps... het nieuws). Ik moet er dus even vandoor.  
Maar... ik moet dringend nog enkele onderzoeksrapporten afwerken. Hebben jullie zin en tijd om enkele 
natuurproefjes af te werken? Dat zou me alvast flink helpen! 
Je kan hiervoor gerust gebruik maken van mijn caravan (oeps,... laboratorium). Ook het bos is helemaal voor 
jullie!”  
 
Zo onthaalt professor Floralie onze leerlingen om samen met hen op een doldwaze maar diepgaande manier de 
natuur te ontdekken. 
 
In dit natuurpad proberen we de stereotype benadering van de seizoenen te doorbreken.  De herfst is veel meer 
dan paddenstoelen, het vallen van de bladeren of de vogeltrek… Het is ook de betoverende kleurenpracht van 
het landschap, de vredige stilte van de natuur die een rustperiode ingaat. De thema’s zijn divers: 
vruchtenverspreiding, bodemdiertjes, bomen meten, bomen herkennen aan hun bladeren, bladval en verkleuring, 
gallen, kringloop van het bos, … 
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING - 22 oktober - allen 
 
Op de dag van de jeugdbeweging tonen we dat we trots zijn op onze jeugdbewegingen. 
We zetten alle jeugdbewegingen in de kijker en tonen aan de buitenwereld welke 
meerwaarde ze bieden. Op deze manier willen wij de jeugdbewegingen helpen hun 
drempel, om bij een jeugdbeweging te gaan, te verlagen.  
 
De dag van de jeugdbeweging is een moment van samenhorigheid, over de 

jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is ook vooral een dag vol plezier, spel en feest. 
Kom ook jij in je uniform naar school?  

 
 
 
 

CULTUURKLASSEN ZESDE LEERJAAR 
25 t.e.m. 29 oktober 

 
Een groep enthousiaste leerkrachten uit de beeldende kunst en de muzikale 
vorming, begeleiden, vanuit de (hedendaagse) kunst, onze kinderen om zich uit 
te drukken in beeld, muziek, woord en dans. Hierbij spelen het ervaringsproces, 
het proberen en experimenteren een grote rol. Onze leerlingen ontdekken er hun creatieve talenten en leren van 
elkaar. Ook dit schooljaar worden het weer boeiende en leerrijke cultuurklassen voor iedereen! 
 
Elke dag brengt de schoolbus onze zesdeklassers naar Zottegem en terug. Behalve op donderdag 28 oktober. 
Dan sporen onze leerlingen met de trein van Scheldewindeke naar Zottegem en ‘s avonds naar Schendelbeke. In 
jeugdherberg ’t Schipken brengen zij een gezellige avond en nacht door. Na het avondmaal staat een zwempartij 
in het zwembad van De Gavers op hun programma. Op vrijdagochtend keren zij na het ontbijt naar Zottegem 
terug om er van hun laatste dag cultuurklassen te genieten en naar het einde van de dag toe opgepikt te worden 
door onze schoolbus. 
 
De kostprijs van deze cultuurklassen wordt dankzij een financiële bijdrage door onze ouderraad een heel stuk 
goedkoper. Wij zijn de leden van onze ouderraad ontzettend dankbaar voor deze bijzonder gulle bijdrage! 
 
Het wordt beslist een muzische, creatieve en spannende week! Via onze website en onze volgende schoolkrant 
kan u meegenieten van onze cultuurklassen! 
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FLUO-vrijdag - allen – vrijdag 29 oktober 
 

Vrijdag 29 oktober is de laatste schooldag voor de allerheiligenvakantie die meteen ook de donkerste periode van 
het jaar aankondigt. In navolging van de enkele jaren terug gestarte 
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. 
 
 
 

JARIGEN VAN OKTOBER 
 
1 oktober Xyano 3LB 
1 oktober Ziva 4LA 
2 oktober Tuur 2KA 
3 oktober Milena 1KA 
6 oktober Nand 2LA 
8 oktober Tjeu 2LA 
9 oktober poetsdame Ann  
10 oktober Wout 1KA 
10 oktober directeur Kristof  
15 oktober Finn 1LA 
15 oktober Léon 4LA 
15 oktober Noor 4LA 
16 oktober Bilqis 2KA 
16 oktober Wout 2KW 
18 oktober Ömer Mert 3KA 
20 oktober Melih 6LA 
22 oktober Imke 3KW 
22 oktober Nataniel 5LA 
22 oktober Jules 1LB 
24 oktober Augustine 6LA 
27 oktober Matthew 5LB 
 

Op 29 oktober vieren wij onze jarigen van oktober. 
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 

• …ook onze ouderraad alweer vol enthousiasme van start is gegaan. We hopen, 
samen met jullie dit jaar weer meer activiteiten te kunnen organiseren voor groot en 
klein, jong en oud.  Wij hebben er alvast heel veel zin in!  

 
• …we voor elke activiteit een werkgroep hebben? Die bestaat uit effectieve leden maar ook alle andere 

ouders zijn hierbij van harte welkom. Heb je zin om mee te werken of samen creatief te denken rond een 
activiteit? Spreek dan gerust iemand van onze ouderraad aan of stuur een mailtje naar 
info@ouderraadvbs.be 
 

• … de ouderaad van de VBS nog steeds actief is op Trooper? We zeggen als ouderraad  #shoplokaal, 
maar als dat niet kan, koop dan online via http://www.trooper.be/ouderraadvbswindeke  
 

• …de ouderraad een eigen Facebookpagina heeft? Like onze pagina en zo blijven jullie als eerste op de 
hoogte van onze activiteiten en acties. https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke  

 
 
 

Menu warme maaltijden oktober 
 

Datum Soep Hoofdschotel 
1 Provençaalse 

roomsoep 
curryballetjes - appelmoes - gebakken aardappelen 

   
4 agnes sorel 

groentesoep 
donutburger – witte kool - aardappelen  

5 vergeten 
groentesoep 

kabeljauwschnitzel - herfstpuree 

7 knolseldersoep kippengyros - herfstslaatje - frietjes 
8 spinaziesoep spaghetti bolognaise 
   

11  lokale verlofdag 
12 tomatensoep witte pens - rode kool – aardappelen met spek 
14 courgettesoep kipfilet in veenbessensaus - appelrabarbermousse - frietjes 
15 uienvelouté hamburger - spinazie in de room - puree 
   

18 groene aspergesoep macaroni ham - kaas  
19 wortelsoep visrolletjes ‘hollandaise’ - gestoofde prei - puree 
21 broccolisoep rundsvink - geraspte worteltjes - frietjes 
22 groentesoep kalkoenschnitzel - schorseneren - natuuraardappelen  
   

25 preivelouté stoverij op grootmoeders wijze - gestoofde boontjes - nat aardappelen 
26 tomatengroentesoep gevogeltetournedos ‘archiduc’ - groenterijst 
28 kervelsoep vol au vent - perziken - frietjes 
29 pompoensoep  balletjes in tomatensaus – stoemp van wortels 

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

Rosie, dochtertje voor juf Amber (1KB) 
 
 
Mevr. Simonne Burssens, overgroot-
moeder van Dante (5B) 
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 
 

Dinsdag 16 november 
GrootOuderFeest 

 

Maandag 22 en dinsdag 23 november 
Oudercontact KLEUTERschool 

 

Donderdag 2 december  
Sinterklaasfeest 

 

Vrijdag 3 december  
K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 

 

Woensdag 8 december 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Woensdag 2 februari 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Maandag 21 & dinsdag 22 februari 
Rapport + Oudercontacten 

 

Woensdag 16 maart 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Zondag 20 maart 
LENTEDINER - in GC De Kluize 

 

Zaterdag 8 mei 
Vormsel  

 

Woensdag 11 mei 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Zondag 22 mei  
Eerste communie 

 

Dinsdag 7 juni 
Lokale verlofdag – geen school 

 

Zaterdag 25 juni 
Schoolfeest 

 

Dinsdag 28 juni 
Oudercontacten op uitnodiging 

 

Woensdag 29 juni 
Afscheid 6de leerjaar 

 

OKTOBER 2021 

1 
• Rollende vrijdag 
• Willy & familie de tuin in - 2de leerjaar B 
• spelletjesnamiddag voor 3de kl.klas & 1ste lj 

2  
3  

4 
• 2de leerjaar A - Willy & familie de tuin in 
• 3de leerjaar A en B naar de bib 
• Kleutertjes naar de kermis 
• Werelddierendag 

5 
• Dag van de leerkracht 
• Saved by the bell 
• Speurneuzen in het Gentbos – 3de leerjaar 

6  

7 • 3de leerjaar A of B naar de bib 
• Schaakinitiatie voor 4de, 5de en 6de leerjaar 

8  
9  
10  
11 Lokale verlofdag – Geen school 

12 • Willy & familie het bos in – 1ste leerjaar A 
• 3de kleuterklas hoofdschool naar het bos 

13 
• Westhoekschooltje naar het bos 
• Woensdagmiddag sportinitiatief met 

meester Michiel: Gymland  te Zottegem 
voor het 1ste en 2de leerjaar  

14 • Zwemmen  voor het 4de, 5de en 6de leerjaar 
15 • Willy & familie het bos in – 1ste leerjaar B 
16  
17  

18 

• Peuter en 1ste kleuterklas hoofdschool naar 
het bos 

• 2de kl. klas hoofdschool naar het bos 
• Toneelvoorstelling voor 3de en 4de leerjaar 

in GC De Kluize: ‘Schaap met laarsjes’ 
• WiNaDoe – wetenschappen voor het 5de en 

6de leerjaar 
19 • 5de leerjaar naar het Gentbos 

20 
• Woensdagmiddag sportinitiatief met 

meester Michiel:  Kidstennis te Merelbeke 
voor het 1ste en 2de leerjaar 

21 
• CLB: medisch consult voor het 1ste leerjaar 
• 4de leerjaar naar het Herfstpad 
• 19.00u: Schoolraad vergadering 1 

22 • Dag van de jeugdbeweging 
23  
24  
25  
26  

27 

• Rapport 1 + attituderapport & oudercontact 
• Woensdagmiddag sportinitiatief met 

meester Michiel:   Badminton-initiatie te 
Scheldewindeke voor 3de & 4de leerjaar 

• Woensdagmiddag: kindergemeenteraad 1 
• 20.15u: Vergadering ouderraad 

28 • Zwemmen voor het 2de, 3de en 4de leerjaar 
• Rapport 1 + attituderapport & oudercontact 

29 • FLUO-vrijdag 
• Viering van de jarigen 

30  
31  

Wij zamelen dopjes in. 
Dop ze in de ton op de speelplaats. 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 
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