
1 
 

Mei 
SCHOOLJAAR 2020 – 2021 

 

 
 

 
Een kusje op je haren, 

twee kusjes op je mouw, 
drie kusjes om te zeggen, 

hoeveel ik van je hou. 
 

Vier kusjes op je wangen, 
vijf kusjes in je nek, 

zes kusjes om te zeggen, 
ik vind je helemaal te gek! 

 
En zeven kleine kusjes, 

omdat ik je al zolang ken, 
en acht voor al die dingen, 

die ik vergeten ben. 

 
Moederdag – 9 mei 

Dank je wel, lieve mama’s voor alle zorgen, groot en klein! 
 
 
 
 

WAT BRENGT MEI ONS: 
 
 
 

MEIMAAND IS FIETSMAAND  
 
Meimaand is fietsmaand, het moment waarop we weer met z’n allen de fietsen uit ons 
ontdooide tuinhuis halen en ons hart nog eens kunnen ophalen. Zo lees je verder in 
onze schoolkrant over: Sam de verkeersslang, meester op de fiets, autoluwe 
schooldag, de scholengordel, het fietsexamen, voetgangersexamen, 
loopfietsbrevet, Kidz On Wheelz,  … Stuk voor stuk momenten om het verkeer in 
de kijker te zetten. We laten koning auto staan en gaan eens anders op de baan.  
 
 
 
 
 
 

Zondag 9 mei 2022 
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Naar het Alkeveld 
3 mei – 3de leerjaar 

 
Door Covid-19 kon ons 1ste en 2de leerjaar vorig schooljaar niet op boerderijklassen 
gaan naar Wortel. Omdat we onze leerlingen de ervaring en de beoogde doelstellingen 
niet willen laten ontbreken, stappen het 2de leerjaar op 29 april en het 3de leerjaar op 3 
mei een dag in het leven van de boerderij.  Via een spoedcursus "#$% mogen zij proeven 
van enkele activiteiten die ze anders vorig jaar hadden mogen ervaren.  Deze 
inhaaldag kan in geen geval een heuse openluchtklas vervangen, maar door sterk te 
selecteren in het aanbod en de doelstellingen, slagen we er wel in om een unieke 
ervaring aan te bieden.  De deze keer niet geselecteerde doelstellingen nemen wij 
zeker mee naar het 4de leerjaar (zeeklassen) en de cultuurklassen in het 6de leerjaar. 

 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG - GEEN SCHOOL 
5 mei – allen 

Langs deze weg willen wij u nogmaals melden dat op woensdag 5 mei de school 
gesloten zal zijn. 
Op die dag verruimen onze leerkrachten hun horizonten met als doel het geleerde 
verder te kunnen integreren in onze onderwijspraktijk. 
Op deze manier denken wij onze leerlingen nog beter te kunnen begeleiden in hun 
denk- en groeiproces. 
 

 
 
 
 

SAM DE VERKEERSSLANG  10 t.e.m. 21 mei – allen 

 

Mobiel 21 organiseert sinds 2019 geen nieuwe “Sam de Verkeersslang-campagnes” meer voor de Vlaamse 
basisscholen. Doch wensen wij de sfeer, de inhoud en de visie van Sam de Verkeersslang op onze school 
levendig te houden. 
Het doel van de campagne was om kinderen, ouders, leerkrachten en schooldirecties te stimuleren de auto een 
week lang thuis te laten en naar school te stappen of te fietsen.  Een actie die ook vandaag in fietsmaand mei 
nog steeds onontbeerlijk is. Wij hopen er zelfs op dat jullie allen de auto in het algemeen gedurende 2 weken aan 
de kant laten staan… 
 
Waarom fietsen en stappen naar school? 
 

Vele kinderen en ouders komen jammer genoeg in een vicieuze cirkel terecht: ‘Er is steeds meer autoverkeer in 
de schoolomgeving, dat tot steeds meer onveilige situaties leidt, waardoor het onveiligheidsgevoel van ouders 
toeneemt en waardoor ze hun kinderen met de auto naar school brengen, met als gevolg dat er steeds meer 
autoverkeer in de schoolomgeving is…’ 
 

UITDAGING 
 

750 STRAPPENDE LEERLINGEN 
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Met de campagne Sam de Verkeersslang willen wij die vicieuze cirkel doorbreken door kinderen en ouders aan te 
moedigen om meer naar school te stappen en te fietsen, vooral wie dichtbij de school woont. Door meer te fietsen 
en te stappen, leren kinderen bovendien ook beter fietsen en stappen. 😅 Ze worden fietsvaardiger, meer vertrouwd 
met het dagelijkse verkeer en zullen beter kunnen anticiperen op andere weggebruikers. Bovendien dragen 
stappen en fietsen bij tot de dagelijkse portie beweging die kinderen en volwassenen nodig hebben. 
 
DE UITDAGING 
Tijdens onze 2 fietsweken (week van 10 tot en met 21 mei) sparen wij met 
onze ganse school voetgangers en fietsers. Voor elke duurzame verplaatsing 
verdienen de kinderen elke ochtend een stempel. Die stempels verzamelen we 
per klas aan de ramen van onze refter. Wij streven samen naar 750 stempels. 
 
Als wij de 750 stippen kunnen halen, is ons doel bereikt, namelijk meer 
kinderen die te voet, per fiets, met de step, met het skateboard, … naar de VBS 
komen en minder autoverkeer in onze schoolomgeving. 
Daar zetten wij met veel plezier iets tegenover. Als de 750 stempels gehaald 
worden, trakteren wij op vrijdag 21 mei met een lekkere verrassing! 
 
Graag even jouw aandacht voor … 
Van leerlingen die met de fiets naar school komen, verwachten wij steeds dat ze een fietshelm en fluohesje 
dragen. Ouders van kleuters of leerlingen die verderaf wonen en enkel met de auto naar school gebracht kunnen 
worden, vragen we om toch deel te nemen aan het spel door de auto op meer dan 250 meter van de school te 
parkeren en hun kind een stukje te voet te begeleiden. (Uitdaging voor de ouders: parkeer in De Dreef, 
Hofkouter, Acacialaan, Berkenlaan, op het einde van Hoeksken, achteraan op het marktplein, … en kies 
bewust om even mee te stappen en er vooral van te genieten.) 
 
 
 

KIDZ ON WHEELZ 
10 mei – 4de, 5de en 6de leerjaar 

Kidz On Wheelz tovert, in samenwerking met Cycling Vlaanderen, onze speelplaats om tot 
een aantrekkelijk, uitdagend fietsparcours met o.a. een pumptrack, hellingen, een 
bochtenparcours, namaakkasseien en heel wat andere innovatieve, gevarieerde, 
hindernissen en activiteiten. Daar waar “Meester op de fiets” zich vooral richt naar alle 
kinderen van de lagere school, gaat Kidz On Wheelz nog een stapje verder en worden de 
oudste leerlingen uitgedaagd. 
 
In het parcours is er zowel aandacht voor fun, veiligheid en fietsvaardigheid. 
 
Je fiets, straffe benen en een helm zijn hierbij uiteraard onontbeerlijk. "#$% 
 

 
 

SPORTDAG VOOR DE LAGERE AFDELING 
17 & 18 mei – alle leerlingen lagere school  

 
Op maandag 17 en dinsdag 18 mei organiseren wij onze jaarlijkse sportdag in het 
Putbosstadion te Oordegem. De sportdienst werkte, samen met meester Michiel, een all-in 
pakket 'schoolsportdag' uit met aangepaste sport- en bewegingsactiviteiten. In de 
schitterende sportaccommodatie begeleiden onze leerkrachten, hier en daar bijgestaan door 
vrijwilligers of specialisten, de door onze school gekozen sport- en bewegingsactiviteiten. 
 
Volgende sportactiviteiten staan op het programma: 
1ste en 2de leerjaar: loop- en tikspelen, hockey, kubb, petanque, atletiek 
3de en 4de leerjaar:  badminton of tafeltennis, honkbal, beachvolley of basket of hockey, atletiek 
5de en 6de leerjaar: beachvolley, badminton of tafeltennis, honkbal, boogschieten, frisbee, squash, atletiek 
 
De exacte kostprijs (monitoren, accommodatie, bus, …) wordt verrekend op de schoolrekening van mei. Het 
wordt beslist opnieuw een fantastische sportdag! 

UITDAGING 
 

750 STRAPPENDE 
LEERLINGEN 
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 SCHOOLREIS PEUTERS & KLEUTERS – 10 mei - 
GEANNULEERD 

1KA, 1KB en 1KW 
Met onze jongste kleuters zouden wij op 10 mei een voormiddag heerlijk ravotten in de 
binnenspeeltuin “Jabbedoe”. 
 
Jammer genoeg kregen de binnenspeeltuinen nog geen goedkeuring om hun activiteiten te 
hervatten.    Uitstel is geen afstel… We houden de covid-19-maatregelen goed in het oog en 
herboeken onze schoolreis zodra het mogelijk is. 
 

 
 
 

SCHOOLREIS 2de EN 3de KLEUTERKLASSERS – 18 mei 
 

Domein Puyenbroeck 
Onze oudste kleuters trekken naar het domein Puyenbroeck waar ze 
volop kunnen genieten in de openlucht. Doorheen het domein kunnen 
onze leerlingen kiezen uit minigolfterreinen, het verkeerspark met 
miniatuurstraten, zebrapaden, verkeersborden en -lichten en zelfs 
een automatische slagboom bij een spoorovergang. Hier kunnen 
levensechte verkeerssituaties oefenen in veilige omstandigheden.  
 
Verder is er toegang tot het levend erfgoed park met zijn 22 hectare 
grote dierenpark 
Het park werd de nieuwe thuis van een uitgebreide verzameling oude 

rassen van boerderijdieren zoals onze grootouders die nog gekend hebben. Deze dierenrassen werden de voorbije 
generaties verdrongen door meer productieve soorten en dreigden daardoor helemaal uit ons erfgoed te 
verdwijnen. Het levend erfgoedpark van Puyenbroeck wil deze oude boerderijdieren bewaren voor het nageslacht 
en ze in de belangstelling brengen van het brede publiek. 
… 
Maar laat ons eerlijk zijn en zeker de speelterreinen niet vergeten te noemen. Een van de troefkaarten van 
Puyenbroeck is ongetwijfeld het uitgestrekte speeldorp. Je vindt er een unieke verzameling uitdagende 
speelmogelijkheden met onder andere glijbuizen, klautertoestellen, een kabelbaan, een fort, klimnetten, een 
waterspeeltuin, ...  De kids kunnen zich op alle toestellen in alle veiligheid uitleven. 
 
De totale kostprijs van de schoolreis bedraagt om en bij de € 15,00. (Het exacte bedrag is momenteel nog niet 
gekend en wordt verrekend op de schoolrekening van mei.)  Ook bij deze schoolreis draagt onze ouderraad een 
steentje bij. Wij zijn de ouderraad ontzettend dankbaar voor deze tussenkomst. Meer concrete informatie leest u 
binnenkort in het heen- en weerboekje. 
 
 
 
 

SPORTDAG JONGSTE KLEUTERS -  20 mei 
1ste kleuterklas A, B & W 

 
Op donderdag 20 mei nemen alle peuters en eerste kleuterklassertjes deel aan de jaarlijkse 
sportdag.  Zij kunnen zich de ganse voormiddag van hun sportiefste kant laten zien bij het 
uitvoeren van allerlei sportactiviteiten.  Zij blijven voor deze sportvoormiddag in de turnzaal en 
op de speelplaats van de hoofdschool. Onze juffen zetten een heus bewegingslandschap klaar. 
Het wordt alvast een heel sportieve voormiddag! 
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MEESTER OP DE FIETS - 21 mei - 2de, 5de en 6de leerjaar 
 
Fietsen moet kunnen … 

Met de fiets naar school gaan is goed voor een dagelijkse portie 
gezond bewegen, draagt bij tot een milieuvriendelijk verkeer en 
geeft kinderen een zelfstandige actieradius. Met de fiets 
deelnemen aan het verkeer is echter geen sinecure! Een 

bekwame fietser is de fiets meester. De Stichting MOEV zet haar ervaring inzake bewegingseducatie en motorische 
ontwikkeling in en maakt onze jonge fietsers vaardig. Daarnaast moet een veilige fietser gepast kunnen reageren 
op (on)voorziene verkeerssituaties. De organisaties ‘Mobiel 21’, VIAS en het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming ondersteunen het initiatief, zetten hun verkeersdeskundigheid in en bereiden onze jonge fietsers voor op 
deze verkeerstaak. 
 
Fietsen kan … 
Een veilige fietser reageert gepast op (on)voorziene verkeerssituaties. Als we kinderen willen voorbereiden op 
een veilige verkeersdeelname is het noodzakelijk dat we ze leren hoe ze zich het best gedragen in risicosituaties.  
Het project beoogt de leerlingen fietsvaardiger te maken en de diverse motorische fietsvaardigheden aan te leren 
en/of verder ontwikkelen. Dit aan de hand van een stappenplan dat progressief evolueert: 

- Van het uitvoeren en stimuleren van enkelvoudige elementaire basisbewegingen: stoppen, evenwicht, 
draaien, ... à naar meervoudige complexere bewegingen: met één hand rijden, achterom kijken en 
draaien,... 

- Van het aanleren van basisvaardigheden in een beschermd milieu à naar het oefenen van de "courante" 
verkeerstaken in het dagelijks verkeer. 

 
Elk fietsgedrag bestaat uit een aantal vaardigheden dat in een vloeiende beweging moeten gebeuren. Ook deze 
basisvaardigheden moeten geoefend worden. 

1. Stappen met de fiets aan de hand 
2. Op- en afstappen 
3. Vertrekken 
4. Vertragen, remmen en stoppen 
5. Richting houden 
6. Uitkijken 
7. Bochten nemen 
8. Arm uitsteken 
9. Hindernissen nemen 
10. Oogcontact maken 
11. Anticiperen 
12. Naast of achter elkaar fietsen 

 
En speciaal voor onze meest ervaren fietsers is er uiteraard ook een heus 
hindernissenparcours met allerlei aandachtspunten en oefeningen. 
 
Met de speciaal ontworpen materialenset wordt een ruime variatie aan 
fietsvaardigheidsproeven en een fietsparcours gerealiseerd. 
 
 
Deze lessen kaderen wij vanuit de eindtermen … 
‘Meester op de fiets’ richt zich op de realisatie van volgende eindtermen: “De leerlingen beschikken over voldoende 
reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en ze kennen de verkeersregels voor fietsers en 
voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.  De 
leerlingen kennen mogelijke vormen van rollend en/of glijdend materiaal en weten er veilig mee om te gaan. De 
leerlingen kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoende flexibele en verfijnde wijze aanwenden in 
gevarieerde en complexe bewegingssituaties.” 
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HET GROTE FIETSEXAMEN 
5de en 6de leerjaar – 21 mei - voormiddag 

 
Onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar nemen op 21 mei deel 
aan ‘Het Grote Fietsexamen’ van VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde). Ze leggen in de voormiddag, individueel, een 
parcours op de openbare weg af. Die dag zal u op de openbare weg 
verschillende nadarhekkens en signalisatie zien die de auto en 
andere bestuurders waarschuwen dat er een fietsexamen aan de 
gang is. Dit om hun waakzaamheid te verhogen. Op verschillende 
plaatsen van het parcours staan nog extra volwassenen om te kijken 
of onze fietsers zich veilig gedragen in het verkeer en alle 
fietsvaardigheden correct uitvoeren: rechts op de rijbaan fietsen, 
rechts afslaan, langs een hindernis fietsen, links afslaan zonder 
voorsorteren en voorrang verlenen. 
 

De ervaring leert ons dat het echt noodzakelijk is om onze kinderen gericht de straat op te sturen en sensitief om 
te leren gaan met het verkeer. Daarom nemen wij deel met het 5de en het 6de leerjaar. 

 
Voorafgaand aan het fietsexamen krijgen alle leerlingen, samen met een 
begeleidende brief, het onderstaande parcours mee naar huis. Wij hopen op die 
manier dat ook onze ouders inzien hoe belangrijk het is kinderen alert het 
verkeer in te sturen en durven aandringen op het reeds vooraf eens fietsen van 
het parcours. 
 
Ook in de klas worden aan de hand van een Prezi, Google Streetview en de 
nodige theorie en praktijkoefeningen alle hindernissen gesimuleerd. 
 

Maar in de eerste plaats is het echt noodzakelijk dat al onze leerlingen aan de start van hun examen verschijnen 
met een fiets die volledig in orde is! 
Ook het hesje en de helm zijn 
verplicht! 
 
 

*Hier bevinden zicht de toezichters 
die elk beoordelen hoe onze fietsers 
een verkeershindernis of -
moeilijkheid overwinnen. 
 

*Hier bevinden zich de 
nadarhekkens met sensibiliserende 
borden die de autobestuurders 
waarschuwen. 
 
à de pijlen geven de af te leggen 
weg weer 
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SCHOLENGORDEL – 21 mei 
5de & 6de leerjaar 

In het kader van de autoluwe schooldag fietsen onze leerlingen van het vijfde & zesde leerjaar 
een fietsengordel rond Oosterzele. Deze scholengordel - een fietstocht langs landelijke wegen 
van ongeveer 20 km – start om 13u00. Omstreeks 15 uur verwachten wij onze eigen moedige 
fietsers voor een heerlijke versnapering op onze school. Wij zoeken nog enkele ouders en 
grootouders die onze leerlingen tijdens deze fietstocht willen begeleiden. Geef uw naam 
gerust door aan juf Evelien, juf Sara, juf An, het secretariaat of aan de directeur. Wij 
waarderen in elk geval uw medewerking in het belang van de verhoogde veiligheid van onze 
jonge fietsers. 
 

Wij dringen er bij alle kinderen en hun ouders ten stelligste op aan te zorgen voor een veilige fiets die in 
orde is volgens de wettelijke voorschriften! Veiligheid begint immers bij onszelf! 

Kijk in elk geval jouw stalen ros nu reeds grondig na, voer indien nodig kleine herstellingen uit of 
raadpleeg jouw fietsenmaker! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voetgangers- brevet BRONS - 17 - 28 mei – 3KA & 2/3KW 
 
Het is essentieel dat we kinderen al van jongs af aan leren hoe ze zich veilig in het 
verkeer kunnen begeven. Dat doen we onder meer met Voetgangers- brevetten. 
Het Voetgangersbrevet Brons is het eerste tussendoel van een leerlijn stappen, die 
leerlingen begeleidt van in de kleuterklas tot in het vierde leerjaar. Einddoel is dat 
kinderen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beheersen om veilig als 
voetganger deel te nemen aan het verkeer. 
 
De leerlijn gaat verder (zoals ook reeds eerder aangeven in deze schoolkrant) met het 
Voetgangersbrevet Zilver voor de eerste graad. In het vierde leerjaar ten slotte kunnen 
leerlingen Het Grote Voetgangers- examen afleggen. Als ze bewijzen dat ze klaar zijn om 
veilig en zelfstandig te stappen in het verkeer, krijgen ze hun Voetgangersbrevet Goud. 
Voetgangerstraining start dus al in het kleuteronderwijs, de kleuter altijd hand in hand met een volwassene. In 
deze handleiding zijn lestips, activiteiten en motiverende spelletjes opgenomen waarmee je kleuters hun eerste 
stappen in het verkeer leert zetten. Spelenderwijs leert de kleuter wat de veiligste plaats is op het voetpad, dat de 
stoeprand de stoprand is en hij begint met oversteektraining. Na een trainingsperiode volgt een eindtest op een 
voetgangersparcours, die leidt tot het Voetgangersbrevet Brons. 
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Het Grote Voetgangersexamen 
4de leerjaar - 25 mei 

Het Grote Voetgangersexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn stappen in het 
basisonderwijs. Hiermee kunnen we testen of onze vierdeklassers klaar zijn om veilig en 
zelfstandig in het verkeer te stappen. Als ze slagen voor de vijf vaardigheden behalen 
ze het Voetgangersbrevet Goud. 
 
Veilig stappen en oversteken leer je niet in één dag, het is een proces van veel trainen 
en de moeilijkheidsgraad langzaam opbouwen. Om deze test af te leggen bereiden 

onze leerkrachten onze leerlingen in de maand mei verder voor op volgende vaardigheden:  rond een hindernis 
stappen die de stoep helemaal verspert, oversteken op een zebrapad, oversteken op de veiligste plaats, 
oversteken op een kruispunt zonder zebrapad, oversteken tussen geparkeerde auto’s, oversteken op een 
zebrapad met en gemachtigd opzichter, links op de rijbaan stappen als er geen stoep, berm of fietspad is, … 
 
Wij willen nog een stapje verder gaan en ook hier (net zoals voor het fietsexamen) een vaste route met 
moeilijkheden uitstippelen. Deze route willen we dan aan de gemeente Oosterzele voorstellen en hen vragen om 
van deze route een permanente bewegwijzerde vaste route te maken. Op die manier kunnen onze leerlingen 
reeds van in het 3de leerjaar doelgericht oefenen, tijdens de lestijden en buiten de lestijden. 
 
 
 

LOOPFIETSBREVET 
Peuter- en 1ste kleuterklas hoofdschool - 27 mei 

 
Met het educatieve pakket Loopfietsbrevet willen we het kleuteronderwijs ondersteunen bij 
de voorbereiding op leren fietsen. De klemtoon ligt op zintuiglijke, motorische en 
evenwichtsontwikkeling bij jonge kinderen, in functie van hun verkeersdeelname. We 
zoeken er steeds naar om loopfietsen te integreren in ons leerproces. Ze bevorderen de 
evenwichts- training en de ontwikkeling van stuurvaardigheid bij jonge kinderen. Ze 
maken fietsen met steunwieltjes overbodig. Kinderen die goed kunnen ‘loopfietsen’ maken 
nadien vlotter de overgang naar een fiets met trappers. 

 
Kleuters nemen nooit zelfstandig deel aan het verkeer. Dat zullen ze pas doen in de lagere school als ze 
ongeveer 10 jaar oud zijn. Maar kleuters maken al wel deel uit van het verkeer: als passagier in de auto of op de 
fiets, als voetganger hand in hand met een volwassene. Er zijn ook meer en meer kleuters die meefietsen met 
mama of papa. Je start daarom best zo vroeg mogelijk met verkeerseducatie. Zowel ouders als leerkrachten 
spelen een belangrijke rol bij de verkeersopvoeding van kleuters. 
 
 
 

Km’s voor VBS Scheldewindeke 
Een activiteit van de Ouderraad VBS Scheldewindeke ter ondersteuning van de 
schoolwerking.     We hebben elkaar nodig… 

 
Ontdek Scheldewindeke en omstreken d.m.v. 6 verschillende themawandelingen variërend van 2,6 tot 19 km. 
Om de wandelingen optimaal te beleven, bieden we een hip collectorsrugzakje aan. Daarin vindt u een 
belevingsgids (meer dan 30 pagina’s aan routes, spelletjes en verhalen), een verrekijker, een strandbal, een 
balpen, een dobbelsteen, 2 textielstiften om je rugzakje te pimpen en een lekker spannende versnapering.   
 
Er is voor elke wandelaar wat wils! Ga op safari en vind de foto locaties van de knuffels leeuw en giraf, beleef 
als kleine speurneus een mysterieus dinosaurus avontuur,  ervaar samen KEI-toffe momenten tussen onze 
scholen, leg het mooiste of gekste panorama vast of geniet gewoon van het uitzicht. Leer verbazende verhalen 
kennen over het verleden van Scheldewindeke of maak er een dagvullende rollercoaster van met onze ‘XXL 
Route’. Heb je de stapkriebels te pakken, dan houdt niets je tegen om alle tochten op je eigen tempo te 
beleven*… Ook aan de allerkleinsten werd trouwens gedacht: verschillende van onze wandelingen zijn 
buggyproof!  
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Opgelet! Er zijn slechts een 100-tal rugzakjes beschikbaar, op is op! Rep je dus 
vandaag nog - en ten laatste voor 5 mei - naar onze site 
(http://www.ouderraadvbs.be/belevingsrugzakje) om jouw exemplaar alvast voor 
slechts 12€ te bestellen. Heb je meerdere kinderen en willen ze elk een rugzakje, 
verrekijker, strandbal en de lekker spannende versnapering? Bestel dan extra 
kinderrugzakjes voor 8€ per stuk.   
 
*Wandel minstens 1 tocht voor 14 juni 2021 en maak ook nog eens kans op één van 
onze leuke sponsorprijzen. 
 
De rugzakjes zullen op 11 en 12 mei worden meegegeven…  

 
 
 

MIJN KIND EN GAMEN 
 
Internet en online games maken deel uit van de leefwereld van elk kind. Maar als ouder wil je het natuurlijk 
gezond houden. Ben je bezorgd of heb je vragen bij dat gamen? Wanneer zit je kind te veel voor een 
beeldscherm? Hoe zorg je ervoor dat gamen geen probleem wordt? 
Gamen op zich is helemaal niet slecht, alleen maar gamen is dat wel. Als gamen een afgebakend deel is binnen 
andere activiteiten, is er meestal geen probleem. Kinderen hebben al een goed ontwikkeld genotscentrum in het 
brein, de controle daarop is nog niet helemaal ontwikkeld. Het is daarom aan de ouders om – samen met je kind 
– afspraken te maken. De regel hoe jonger, hoe meer het van de ouders komt, gaat hier 100% op. 
 

Enkele tips : stimuleer andere activiteiten; geef het goede voorbeeld en beperk je eigen schermtijd; spreek 
schermvrije uren af voor het hele gezin; speel eens mee en ervaar het spelplezier; niet gamen vlak voor het 
slapen; huiswerk en andere taken eerst; hou computer, spelconsole, tablet in de 
huiskamer; kondig vooraf het stopmoment aan, zo kan je kind tijdig afronden. 
 

In de folder ‘mijn kind en gamen’ van de Vereniging voor Alcohol en Andere 
Drugproblemen (VAD) en de Druglijn vind je nog meer informatie over gamen. Alle 
kinderen van de derde graad krijgen deze folder mee naar huis. 
Indien je vragen hebt of bezorgdheden over gamen, alcohol of andere genotsmiddelen, 
aarzel dan niet ons te contacteren. We helpen jullie graag verder, gratis en vertrouwelijk. 
 

Met vriendelijke groeten 
DRUGPUNT Rhode & Schelde 
Christophe Vanhuyse 0473-656595 (Oosterzele en Merelbeke) 
Mark Heremans  0473-656594 (Melle en Destelbergen)≡ 
Bureau en gespreksruimte te Poelstraat 37, Merelbeke 
≡ rhode-schelde@drugpunt.be ≡ www.drugpunt.be 
 

JARIGEN VAN MEI 
1/05/2016 Mauro 2KA   17/05/2016 Rai  2KA 
2/05/2017 Liam 1KWB   18/05/2010 Cheyenne 4LB 
2/05/2016 Tiago 2KA   18/05/1962 juf Margaret 2KA 
2/05/2015 Jaylen 3KA   19/05/2016 Sue  2KA 
2/05/2010 Hanne 5LA   19/05/2011 Nicolas  4LA 
2/05/2011 Romy 4LA   20/05/2014 Aliéna  1LB 
7/05/2009 Cara 6LA   21/05/2013 Leon  2LB 
11/05/2010 Chloë 5LB   25/05/2015 Daan  3KA 
11/05/2005 Lily 3KB   25/05/2012 Keano  2LA 
12/05/2016 Ami 2KA   26/05/2017 Lucille  1KB 
12/05/2009 Fleur 6LA   27/05/2010 Febe  5LA 
13/05/2013 Simon 2LB   27/05/2012 Niels  3LA 
13/05/2011 Lies 4LB   28/05/2013 Arne  2LA 
13/05/2009 Chayton 6LA   29/05/1962 juf Carine opvangdame 
15/05/2016 Cilou 2KA   30/05/2015 Twan  3KW 
15/05/2014 Olivier 1LA   30/05/2013 Miel  2LB 
15/05/2009 Silke 6LA   30/05/1994 juf Roxanne 3KA/kleuterturnen 
16/05/2017 Lena 1KWB   31/05/2018 Lien  1KW 
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 

 
● … wist je dat de paasklokken ook in deze rara tijden aan de VBS’ertjes 

gedacht hebben? Na de paaspauze lag er voor elke leerling een paasei 
klaar in de klas. 

● …wist je dat je met het belevenisrugzakje van de ouderraad van 13 mei tot 13 juni maar liefst 6 
verschillende zoek– en wandelavonturen op maat van elke leeftijd kan ondernemen? 
Als klap op de vuurpijl kan je met al je km’s ten voordele van VBS Scheldewindeke, ook voor 
jezelf nog een fijne sponsorprijs winnen!  Bestel vandaag nog want op is op. 

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

 
 

OPRECHTE DANK AAN DE GULLE PAASKLOKKEN 
 
Na de paasvakantie ontdekten onze leerlingen dat de paasklokken hen natuurlijk niet vergeten waren. 
De eitjes lagen verspreid over de school en doken op in banken, pennenzakken, op stoelen, … Zo viel 
de verrassing ook dit schooljaar in de smaak van klein en groot!  
Wij zeggen dan ook welgemeend en heel oprecht ‘dankjewel’ aan het bestuur van onze ouderraad die 
steeds in de weer is voor de praktische realisatie. 
 
 

Menu warme maaltijden mei 
 

 

Datum Soep Hoofdschotel 

3/5/2021 knolseldersoep kippendonut tijmsaus - prei - kruidenaardappelen 

4/5/2021 broccolisoep spaghetti 

6/5/2021 uienvelouté visfantasie - lenteslaatje - frietjes 

7/5/2021 kervel-courgettesoep slavinken dijonaise - appelmoes - gekookte aardappelen 
   

10/5/2021 kip-witloofsoep wangetjes - worteltjes - gekookte aardappelen 

11/5/2021 Provençaalse roomsoep kipfilet appelsiensaus - gestoofde erwtjes - waterkersaardappelen 

13/5/2021  O.L.H. Hemelvaartsdag  

14/5/2021  Brugdag 
   

17/5/2021 pompoensoep grill-stammetjes - spinazie - aardappelen 

18/5/2021 preivelouté kippenhaasjes - lentegroentjes en currysaus - hawaïaanse groenterijst 

20/5/2021 asperge-radicchiosoep gehaktballetjes tomatensaus - tomatenslaatje - frietjes 

21/5/2021 wortelsoep met gember cordon bleu - bloemkool in kaassaus - puree 

   

24/5/2021  Pinkstermaandag 

25/5/2021 tomatensoep BBQ worst - erwtjes en worteltjes - peterselieaardappelen 

27/5/2021 bloemkoolsoep vol au vent - sla met kerstomaatjes - frietjes 

29/5/2021 Florentijnse roomsoep lasagne van zalm en fijne groentjes 
   

31/5/2021 lentegroentesoep nuggets - compote van appel en mango - aardappelen met bieslook 

Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 
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mei 2021 
1 Dag van de Arbeid 
2  

3 • Leeszolder voor het 4de leerjaar 
• Tsjief en Tsjaf zijn gesignaleerd. 

4 3de leerjaar naar Alkeveld 
5 Pedagogische studiedag – geen school 
6 Zwemmen voor 1L – 2L – 3L 
7  
8  
9 Moederdag 

10 • Leeszolder voor het 3de leerjaar 
• Kids on Wheels voor 4L - 5L en 6L 

11  
12  
13 O.-L.-H.-Hemelvaart 
14 Brugdag - geen school 
15  
16  

17 
● Instapdag nieuwe peuters 
● Leeszolder voor het 2de leerjaar 
● Sportdag 1-2-3L te Oordegem 
● IDP 4de leerjaar 

18 
● Sportdag 4-5-6L te Oordegem 
● Schoolreis Wachtebeke (2de en 3de 

kleuterklas hoofdschool en 
Westhoekschooltje) 

19 IDP 4de leerjaar 

20 ● Sportdag jongste kleuters (1KA-1KW-1KB)  
● Zwemmen voor 1L – 2L – 3L 

21 

● Meester op de fiets voor het 2de, 5de en 6de 
leerjaar 

● Scholengordel voor het 5de en 6de leerjaar 
● Fietsexamen voor het 5de en 6de leerjaar 
● We sluiten af met een verrassing 

22  
23 Pinksteren 
24 Pinkstermaandag – geen school 

25 ● Voetgangersexamen 4de leerjaar 
● Viering van de jarigen 

26  

27 

● Loopfietsbrevet jongste kleuters 
● Integratiemoment 2de kleuterklassen 

hoofd- en Westhoekschooltje 
● Zwemmen voor het 5de leerjaar en de 3de 

kleuterklas westhoekschooltje 
28  
29  
30  
31 ● Leeszolder voor het 1ste leerjaar 

 
 

Wij zoeken nog enkele groot- ouders die ons 
willen helpen bij één of enkele activiteiten: 
 

-  Fietstocht naar Oordegem (sportdag) begeleiden 
op 18 mei. 

-  Fietsexamen ondersteunen in de voormiddag van  
21 mei. 

-  Fietstocht: De Scholengordel begeleiden in de 
namiddag van 21 mei. 

-  Voetgangersexamen: op 25 mei. 
 

Familienieuws 
 
Adrienne Achtergaele, overgrootmoeder 
van Luka (1LA) 
 
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 

Woensdag 5 mei 2021 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
 
 

SCHOOLJAAR 
2021 - 2022 

 
28 augustus 2021 

10u – 12u 
Opendeurdag 

 
18 of 19 september 2021 

Vormsel 
 

26 september 2021 
Eerste Communie 

 
11 oktober 2021 
Lokale verlofdag 

 
11 mei 2022 

Pedagogische studiedag – geen school 
 

7 juni 2022 
Lokale verlofdag 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 Wij zamelen dopjes in. 

Sa
m

 d
e 

ve
rk

ee
rs

sl
an

g 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 


