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SCHOOLJAAR 2019 – 2020 
 

6 maanden verder 

 
In Japan gooit men gebroken aardewerk 
niet weg. Men lijmt het en beschildert de 
breuklijnen met goudverf. Deze techniek 
noemt men kintsugi of gouden reparatie. 
Men laat de littekens zien in plaats van ze 
te verbergen. De voorwerpen zijn daardoor 
sterker, mooier en authentieker geworden. 
Ook een mens is getekend door breuken 
en verwondingen 
en draagt dus littekens mee ...  
 

 
Er is hoop want 
hoe grillig de barsten, 
hoe groot de scheuren en 
hoe talrijk de scherven ook mogen zijn, 
niets is definitief kapot en verloren. 
 
Er is hoop want 
met bijschaven en gladschuren, 
respect en geduld, 
kunnen brokken en kwetsuren 
geheeld worden.  
 
Vergeven is niet vergeten. 
Krassen op de ziel tekenen je voor het 
leven 
maar tijd en mildheid vervagen de 
littekens  
en geven zoals rimpels 
een authentiek gelaat aan je leven.  
 
Er is hoop 
als je de scherven wil oprapen 
en lijmen tot een nieuw geheel. 
 

Kathleen Boedt  

 
Heb jij het geduld en de moed 
om in de komende 40 dagen 
met broze woorden of kleine signalen 
de kloof met een andere te dichten?  
 
Wil en kan je 
-al is het met kleine, wankele stapjes- 
het onbespreekbare bespreekbaar 
maken, 
het ondraaglijke draaglijk maken, 
het ondenkbare denkbaar maken, 
het onredelijke redelijk maken, 
het onaanvaardbare aanvaardbaar 
maken?  
 
Heb jij het geduld en de durf om een 
stap terug te zetten of een hand uit te 
steken en met een eenvoudig woord of 
gebaar vergeving en toekomst te 
schenken aan elkaar?  
 
Zalig als je elkaar zo 
weer levenskracht kunt geven!  
 

Toon Vandeputte  

 
 
Hoop is het zaad 
waaruit de wereld van morgen groeit.  
 
VBS geeft je er graag handen vol 
van. 
 
Het zaad ontkiemt en gedijt als je het 
voedt met duurzaamheid, 
gastvrijheid, generositeit, 
kwetsbaarheid en belofte, 
rechtvaardigheid, 
uniciteit in verbondenheid, 
verbeelding ...  
 
Zo komt het hart van onderwijs  
tot bloei: 
de levenslange vorming 
van onze leerlingen en van onszelf. 
We doen dat in dialoog 
met elkaar en met de wereld. 
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WAT BRENGT MAART ONS 
 

SPORTDAGEN 
2 maart – 4de, 5de en 6de leerjaar 
3 maart – 1ste, 2de en 3de leerjaar 

 
Dit jaar kiezen we voor een geheel nieuw concept en laten we onze sportdagen plaatsvinden in sporthal “De 
Kluize” te Scheldewindeke. Hierdoor kunnen we de verplaatsing te voet doen en ons budget inzetten op sport in 
plaats van een deel te verliezen aan het huren van een busmaatschappij. 
 
Deze dag wordt georganiseerd door Sportis. 
SPORTIS zorgt voor een uitgebreid programma 
waarbij de kinderen experimenteren met 
aantrekkelijk en uitdagend materiaal. Speciaal voor 
onze school brengen zij gedurende 2 dagen hun 
hele hebben en houden naar Scheldewindeke 
(gekke fietsen, springkastelen, estafettespelen, 
behendigheidsopdrachten, slagspelen, 
constructiespelen, volksspelen ...). Doorheen de dag 
worden uithoudingsvermogen, teamgeest en 
concentratievermogen getest door het uitvoeren van 
allerlei leuke proefjes en samenwerkingsopdrachten. 
 
We blijven de hele dag aan de sporthal en gaan ’s middags niet naar school of huis. Een lunchpakket, 
tussendoortjes en water zijn daarom noodzakelijk. 
 
De leerlingen komen die dag in sportkledij naar school.  
We verzamelen stipt om 8.25u op school en zijn terug op school rond 15.35u.  
Wat heeft uw kind nodig? 

- Sportieve kledij met sportieve schoenen (turnkledij/turnschoenen zijn oké) 
- 2 tussendoortjes 
- Voldoende water 
- Lunchpakket voor ‘s middags (een drankje onder de middag is inbegrepen in de prijs van de sportdag) 
- Geld, horloge en andere waardevolle materialen laten we thuis  

 
Maak er een fijne, sportieve dag van! 
 

 
 
In 2020 is het thema van Jeugdboekenmaand 'Kunst'. 
 
We hebben het over hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen – in de zin van kijken, maar 
ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit te drukken, of dat nu jezelf, een idee, 
gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets anders is. Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het 
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zet iets in beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert de nieuwsgierigheid. 
Het zet je aan het denken. 
 
Ook vanuit de bibliotheek Oosterzele wordt er ingezet op het thema van de jeugdboekenmaand. Zo nemen onze 
leerlingen deel aan: 
 
3de kleuterklas Hoofdschool   
2de en 3de kleuterklas 
Westhoekschooltje 

maandag 2 maart 
dinsdag 3 maart 
 
In de bibliotheek 

We spelen een tof spel waarbij de 
kleuters de bib beter leren kennen, 
in het thema Kunst. 
 

 
1ste  en 2de leerjaar 
 
 

 
Donderdag 5 maart 
In de bibliotheek 

 

 
De leesbeesten komen naar de 
bib! 
Tante Tania en Annie de Pannie  
leren via theatertechnieken 
kinderen (en volwassenen) de 
voorlezer in zichzelf kennen. 
 
Tante Tania en Annie de Pannie 
(Tania Poppe en Ann Ceurvels)  
vormen twee bijzondere Lees-
Tantes die kinderen de ZIN om te 
lezen en verhalen te ontdekken 
bijbrengen. 
 
 
 
 

 
3de leerjaar 
 
 
4de leerjaar 

 
Vrijdag 20 maart 
In de bibliotheek 
 
Maandag 16 maart 
In de bibliotheek 
 

 
Jeugdboekenmaandspel met 
tablets. 
Leerrijk spel met tablets over en 
met boeken in het thema Kunst 
 

 
5de leerjaar 

 
Dinsdag 17 maart  
In de bibliotheek 

 
 

 
Auteurslezingen 5de leerjaar: 
Nathalie Stroobant in de bib 
In de loop van maart ontvangt ons 
5de leerjaar een aantal boeken van 
deze auteur. 

 
6de leerjaar 

 
Dinsdag 24 maart 
in GC De Kluize 

 
 

 
Auteurslezing 6de leerjaar: Do Van 
Ranst  
 
In de loop van maart ontvangt ons 
6de leerjaar een aantal boeken van 
deze auteur. 
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KOFFIESTOP 
Vrijdag 6 maart 

De Koffiestop is één van de vaste waarden tijdens de 
jaarlijkse Broederlijk Delen-campagne. Dit schooljaar 
staat de Koffiestopdag gepland op vrijdag 6 
maart. De ingrediënten van deze actie zijn na 13 
edities nog steeds dezelfde: een kopje koffie, een 
gezellige babbel en een vrije bijdrage voor onze strijd tegen armoede en onrecht. Doe jij ook 
weer mee?  

 
Om deze actie te steunen organiseren wij voor de tiende keer een Koffiestop op onze school. 
Tussen 7u45 en 9u00 kunnen ouders aan de schoolpoort van de hoofdschool én het Westhoekschooltje een 
kop koffie drinken. Met de KOFFIESTOP zamelen we geld in voor het werk van Broederlijk Delen. Elke 
koffiedrinker stopt een vrije bijdrage in de Koffiestop-collectebus en steunt zo groepen mensen in het Zuiden in hun 
strijd tegen armoede en onrecht. Elke kop koffie telt dus! Daarnaast is deze Koffiestop een gezellig moment dat 
mensen samen brengt. De opbrengst van deze Koffiestop gaat integraal naar het vastenproject! Bij voorbaat dank! 
 

SOBERE BROODMAALTIJD 
Vrijdag 6 maart 

 

‘s Middags organiseren wij een SOBERE BROODMAALTIJD. Het is de bedoeling dat 
alle kinderen die middag op school het middagmaal samen gebruiken. Dit 
middagmaal bestaat uit lekkere tomatensoep met balletjes en wit- of bruin brood. De 
kostprijs voor deze sobere maaltijd is dezelfde als deze voor een warme maaltijd (€ 2,60 
voor de kleuters en € 3,20 voor de lagere school). De opbrengst van deze sobere 
broodmaaltijd gaat eveneens integraal naar het vastenproject. 
 
WIJ HOPEN TE MOGEN REKENEN OP DE SOLIDARITEIT VAN ALLE KINDEREN!  
 
 

OP ZOEK NAAR HET MIDDELEEUWS GOUD …!  
9 maart - 3de kleuterklas Hoofdschool 

 
Op maandag 9 maart bezoeken de kleuters van juf Anne het Gravensteen te Gent. 
Samen met een gids keren zij deze versterkte burcht binnenste buiten en leren alles 
over middeleeuwse toiletten, muziekinstrumenten, wapens, vergeetputten. Als ware 
schildknapen worden ze mee op schattenjacht gestuurd. En wie weet, weten ze hun 
handjes wel te leggen op middeleeuws goud. Maar hiervoor moeten ze eerst een 
ontmoeting met de laatste ridder van het kasteel aandurven. Het wordt alvast een 
boeiende en leerrijke speurtocht! 

 
 

SCHOOLFOTOGRAAF 
10 maart– allen 

Op dinsdag 10 maart zal de schoolfotograaf aanwezig zijn op onze school. Er 
worden dan alleen individuele foto’s en foto’s met broer(s) en zus(sen) genomen. 
Mogen wij daarom vragen uw kind iets vrolijks en kleurrijks aan te trekken? Zo 
worden de foto’s nog mooier. De foto’s zullen u zo snel mogelijk bezorgd worden. 
Pasfoto’s zijn mogelijk op eenvoudig verzoek via de schoolagenda. 
 
Er worden op 10 maart geen klasfoto’s genomen. De klasfoto’s volgen op 26 mei. 
 



5 
 

 

VOETGANGERSBREVET 
13 maart – 1ste leerjaar 

 
Terwijl voetgangerstraining bij kleuters nog hand in hand met een volwassene 
gebeurt, laten we die hand in de eerste graad los. Kinderen leren: 
• waar ze moeten stappen als er geen voetpad is, 
• oversteken op een zebrapad, 
• langs een hindernis stappen die het voetpad deels verspert, 
• oversteken op een veilige plaats (als er geen zebrapad is). 
 
Als de leerlingen deze vaardigheden onder de knie hebben, doen ze een 
eindtest onder nauw toezicht van een volwassene in het echte verkeer, en 
krijgen ze hun Voetgangersbrevet Zilver. 

 
Wenst u ook zelf zicht te krijgen op wat er tijdens zo een voetgangerswandeling van onze leerlingen wordt 
verwacht? Dan kan u steeds terecht bij ‘verkeer op school’ www.verkeeropschool.be. U vindt er onder ‘projecten’ 
ook het voetgangers brevet zilver terug. 
 
 
 
 
 

SAVE THE DATE - GC DE KLUIZE - SAVE THE DATE 

 

SAVE THE DATE - GC DE KLUIZE - SAVE THE DATE 
 

Inschrijven voor het grootouderfeest kan op maandag 2 maart omstreeks 
16.00u via de website van onze school. 

 

https://www.vbsscheldewindeke.be
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TEDDY BEAR HOSPITAL 
18 maart – 1ste leerjaar 

 
Teddy Bear Hospital is een project georganiseerd door Bemsa Gent (Belgium 
Medical Students Association – Gent). Bemsa, de Belgische tak van de 
internationale organisatie IFMSA (International Federation of Medical Students’ 
Associations), is een studentenorganisatie voor en door studenten 
geneeskunde die werkt rond twee pijlers: enerzijds het regelen van 
internationale uitwisselingen en stages en anderzijds het organiseren van 
lokale projecten voor zowel de studenten als voor de samenleving in het 
algemeen. Met het Teddy Bear Hospital willen zij zo’n project realiseren. 
 
Bij dit project brengen onze leerlingen van het eerste leerjaar elk hun zieke of 
gewonde teddybeer mee en deze wordt vervolgens onderzocht door het team 
van teddyberendokters bestaande uit studenten geneeskunde om zo samen 
met de kinderen de teddyberen te kunnen genezen. 

 
Om dit alles te realiseren beschikken de teddyberendokters over allerlei medisch materiaal, gaande van 
verbanden, handschoenen en hoofdkapjes tot spuitjes en stethoscopen. Daarnaast kan er ook een RX-foto 
gemaakt worden van de knuffel met behulp van ons teddyberen-RX-toestel. Tot slot is het Teddy Bear Hospital 
ook voorzien van een apotheek waar de kinderen kunnen te weten komen welke medicatie hun teddybeer kan 
helpen. 
Wanneer het klinisch onderzoek voltooid is en de teddybeer genezen is, worden de kinderen beloond met een 
teddybeerdiploma. Ook worden zij na het onderzoek nog verwelkomd op de spoedafdeling van het UZ Gent en 
mogen ze zelfs even een kijkje nemen in een echte ambulance! 
 
Het doel van het Teddy Bear Hospital is de kinderen meer vertrouwd te maken met het ziekenhuis en met de 
dokter. Op deze manier hopen wij ook hun eventuele angst voor zowel het ziekenhuis als voor de dokter 
gedeeltelijk weg te nemen. Daarnaast amuseren de kinderen zich kostelijk tijdens het verzorgen van hun eigen 
teddybeer en ook het bezoek aan de ambulances wordt zeer warm onthaald.  
 
 
 

KLEUTERZWEMMEN 
19 maart – 3de kleuterklas 

 
In januari wisselden het 1ste leerjaar en het 4de leerjaar elkaar af. Sinds 
dan gaan onze leerlingen van het 1ste leerjaar elke 2 weken zwemmen en 
dat onafgebroken tot in hun 4de leerjaar. 
 
Ook onze oudste kleuters worden tijdig voorbereid. Met hulp van meester 
Michiel starten de leerlingen van 3KA en 3KW op 19 maart met hun 
lessenreeks watergewenning.  
 
 
Ook het 5de en 6de leerjaar gaan vanaf dan afwisselend zwemmen naar 
het zwembad van Zottegem. Zo onderhouden zij hun zwemtechnieken. 

19 maart – 6de leerjaar 
ZWEMMEN 
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SPEURNEUZEND  DOOR DE SCHELDEVALLEI 
24 en 27 maart – 4de leerjaar 

Op 24 en 27 maart maken de leerlingen van juf Griet en juf Sara 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! 

 
 
 
 

VOOR EEN HALVE DAG NATUURKONING OF NATUURKONINGIN … 
30 maart – 2de kleuterklas hoofdschool 

Op 30 maart gaan de kleuters van juf Margaret en juf Laura naar de 
Kaaihoeve. Ze worden er gekroond tot natuurkoningen en 
natuurkoninginnen en krijgen de opdracht om voor alle planten en dieren in 
de natuur te zorgen. Ze maken vogelhutsepot met stukjes appel, zaadjes, 
vet en etensresten. Ze kijken met verrekijkers naar de vogels in de lucht, 
zoeken konijnenkeutels in het gras en verzamelen de kleuren van de natuur: 
groen gras, bruine takken en wie heel goed kijkt, vindt beslist iets roods of 
geels. Ze ontdekken dat vleermuizen en egels een winterslaap houden en 
voelen uit welke richting de wind komt, … Onze tweedekleuterklassertjes 
beleven zeker en vast een leerrijke natuurvoormiddag!  
 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRKjWmSgJVq8HLxYDpvWPm-9wYdlAHgxkmPcvrXyXi_ObKtQ/viewform?usp=sf_link
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Met Willy en familie het Gentbos in 
30 & 31 maart – 1ste leerjaar 

 
 
De leerlingen van het eerste leerjaar A trekken op 30 en 31 maart met 
Willy en familie het bos in. 
Willy is een konijntje dat aan de rand van het bos woont. Hij heeft een 
vrouw en een heleboel kinderen. Elk familielid heeft iets leuks bedacht om 
het bos beter te leren kennen. Met allerlei materiaal in de rugzak trekken 
zij samen het bos in. Ze zoeken de dikste boom, ontdekken de gekste 
paddenstoelen, zoeken kriebelbeestjes, blaadjes, … en de verrekijker 
helpt hen om de vogels te ontdekken. 
 
 
 
 
 

CULTUURKLASSEN ZESDE LEERJAAR 

30 maart t.e.m. 3 april 
 

“Transformatie!” 
 
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! 

 
Het thema: 
 
Transformatie = omzetting (van iets of iemand) in een andere vorm. We kunnen iets veranderen, iets 
herscheppen. Transformatie heeft ook met verbeelding te maken. Verbeelding zorgt voor realisatiekracht; als we 
het kunnen dromen, dan kunnen we het trachten te realiseren, zowel een beeld als een melodie… 
 
Er zijn veel verschillende voorbeelden van transformaties 
in de hedendaagse beeldende kunst. Een heel extreem 
voorbeeld, is de Franse kunstenares Orlan. Orlan werkt 
sinds 1990 aan de transformatie van zichzelf. Door 
plastische chirurgie wordt haar gezicht, voorhoofd, ogen, 
neus, mond en kin gemodelleerd naar mythische 
vrouwelijke personages uit de kunsthistorie: Mona Lisa, 
Diana, Psyche, Europa en Venus van Botticelli. De 
operaties worden als performances vastgelegd op video: 
“surgery performances”. Orlan ziet zichzelf als 
kunstwerk, ze schenkt haar lichaam aan de kunst. 
Transformatie vinden we ook bij Tony Cragg, een 
Engelse beeldhouwer die allerlei huishoudelijk afval 
verzamelde waaronder plastic, oude machineonderdelen, 
stukken hout etc. Hiermee maakte hij composities op de 
vloer of muur. Gevonden materialen recycleerde hij en transformeerde het tot opvallende sculpturen. 
 
Ook in oudere kunst vinden we spectaculaire voorbeelden van transformatie. De Italiaanse renaissance 
kunstschilder Giuseppe Arcimboldo, bekend vanwege zijn bizarre samengestelde portretten. Rond een bepaalt 
thema associeerde hij planten, dieren of voorwerpen die hij in de vorm van een mensenhoofd verwerkte. 
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U kent waarschijnlijk wel de reeks van "De Vier Jaargetijden": 

- de Lente bestaat uit bloemen en lentekruiden, 
- de Zomer uit graan, vruchten en komkommers,  
- de Herfst toont appels, paddenstoelen, druiven, peren en ook delen van een 

wijnvat,  
- de Winter toont klimop, knoestige wortels, citrusvruchten en een gevlochten mat. 
Hij maakte ook de zogenaamde omkeerschilderijen, bijvoorbeeld het schilderij “de 
Groenteboer”. Als dit schilderij, dat een schaal met groente voorstelt, omgekeerd 
wordt opgehangen, dan verschijnt het hoofd van een tuinman.  
 
Kinderen, misschien meer de jongens dan de meisjes zullen zeker de Amerikaanse 
animatieserie “The Transformers” kennen, gebaseerd op de speelgoedlijn van model 
voertuigen die konden veranderen in robots. Ook een serie van Amerikaanse 
science-fiction-actiefilms begonnen in de jaren tachtig tot vandaag, populair bij de 
liefhebbers. 
 
Transformatie in de natuur, dag en nacht, het ritme van de seizoenen, de kleurrijke uitbundige zomer die 
transformeert naar de mooie herfst, dan de winter waarin de energie niet zichtbaar is en bij de mensen verstilling 
teweeg brengt. De rups die via de pop een vlinder wordt, transformatie en metamorfose. De kameleon die het 
vermogen heeft van kleur te veranderen. Transformatie van mens naar weerwolf. En zo kunnen we nog eindeloos 
verder gaan. 
 
Meer dan genoeg stof om onze leerlingen op cultuurklassen te laten gaan. Het wordt vast en zeker een 
creatieve en boeiende 5-daagse. 
 
Wat mogen onze zesdeklassers van deze cultuurweek verwachten? 
Binnen het domein “Beeldende kunsten”: 

We tekenen een ‘cadavre exquis’ (Frans voor: voortreffelijk lijk). Een ‘cadavre exquis’ is (van oorsprong) een 
gedicht dat door meerdere dichters is geschreven, zonder dat zij op de hoogte zijn van de delen die door de 
anderen worden geschreven. Deze techniek werd ontwikkeld in het entourage van de surrealistische 
schrijver André Breton. De techniek werd in 1934 ook met tekeningen toegepast door René Magritte en zijn 
toenmalige entourage. Je vouwt een tekenblad accordeongewijs op. Zo zie je niet wat er voor of na je eigen 
tekening komt. Je vertrekt vanuit de streepjes bovenaan en zorgt dat de volgende artiest ook weet waar hij 
de nieuwe tekening moet beginnen. We bouwen een sciencefiction robot met afval-materialen. We maken 
een tekening van iemand die- uiteraard bij maanlicht -verandert in een weerwolf. We kunnen ook maskers 
ontwerpen geïnspireerd op de weerwolf. Of we maken collages van dierachtige mensen of mensachtige 
dieren… 

 
Binnen het domein “Muziek, woord en dans” komen volgende zaken aan bod: 

Transformatie in tempo, toonaard en klankpatronen. Met samples (hergebruik van geluidsfragmenten) 
verzinnen we iets nieuws. Wat gebeurt er bij maanlicht om middernacht?... Wie zal veranderen in de 
weerwolf? Wat kan er ‘s nachts gebeuren op een kerkhof – zie het animatiefilmpje “the skeleton dance” van 
Walt Disney…  “De schone en het beest”, het bekende sprookje (denk aan Disney) gaat over transformatie, 
van beest in prins, van meisje in vrouw. 

 
Elke dag brengt de schoolbus onze zesdeklassers naar Zottegem en terug. 
Behalve op donderdag 2 april. 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 van € 25,00 per leerling 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!  
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WE BLIKKEN VOORUIT 
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Online shoppen én ONZE SCHOOL/OUDERRAAD steunen? Dat kan! 
 
 
Beste ouders en sympathisanten, 
 
Yes, vanaf nu kan iedereen online shoppen én ons steunen! 
Huh? Online shoppen en steunen? Hoe kan dat ? 
 
Maak kennis met Trooper. Een website voor al je online 
shopping die ervoor zorgt dat je onze school, via de ouderraad, 
gratis steunt met je online aankopen, zonder één € meer te 
betalen. 
 
Hoe werkt Trooper ? 

1. Je gaat naar onze pagina op Trooper 
(www.trooper.be/ouderraadvbswindeke). 

2. Je kiest je shop en klikt op de banner. De link weet dat 
jij ons wil steunen. 

3. Je doet gewoon je aankoop zoals altijd, zonder een euro extra te betalen. 
4. De shop betaalt een percentje aan onze club. Gemiddeld krijgen wij € 5 per aankoop van €100. 

 
Via www.trooper.be/ouderraadvbswindeke kan je heel wat meer kopen dan wafels: 

1. Massa’s elektronica & veel meer (Coolblue, Krefel, Selection...) 
2. Het meest fantastische speelgoed (Fun,Bart Smith, Maxitoys...) 
3. Een leuk weekendje weg (Booking.com, Travelbird, Expedia, Cheaptickets, Sunweb...) 
4. Mooie kleren (JBC, De Bijenkorf, CKS, Torfs….) 
5. Een lekker parfum/mooie make-up (ICI Paris XL, Apotheek-Online...) 
6. Een cadeautje (L’Occitane, Eci, Mamzel, cadeaus.be, Coolgifts...) 
7. Een aantal goeie flessen wijn (Wijnbeurs) 
8. En nog veel meer… 

 
Je hebt ongetwijfeld wel IETS nodig op dit moment. Koop dit al eens via: www.trooper.be/ouderraadvbswindeke. 
Dan weet je al hoe het moet ;-). Like zeker ook de Trooperpagina op Facebook, dan blijf je op de hoogte van al 
het nieuws. 
 
 
 
 
Belangrijk: Trooper werkt goed, maar alleen als wij er ons als leden écht achter smijten en de nodige mond-aan-
mond-reclame voeren bij onze familie, vrienden en ook Facebook, Whatsapp, SMS... inschakelen. Trooper moet 
leven binnen onze school! 
 
Alvast bedankt, 
De ouderraad, leerkrachten en directie VBS Scheldewindeke 
 
PS. voor aan de toog, de feesttafel of voor het slapengaan, de vervoeging is als volgt : 
ik troop, jij troopt, hij troopt, wij troopen, jullie troopen, zij troopen. 
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 
• …we onze Après-sKWIS van afgelopen zaterdag alweer een meer dan geslaagde 

activiteit kunnen noemen? Niet minder dan 21 teams hebben het die avond tegen 
elkaar opgenomen .  Het was amusant, leerrijk, competitief, verrijkend, spannend, … 
De afwezigen hadden alweer ongelijk. 
Nogmaals dankjewel aan de organisatie en wij kijken al uit naar een volgende editie. 
 

• …het schoolfeest dit jaar zal doorgaan op zaterdag 27 juni 2020. Aangezien onze Rode Duivels mogelijks die 
avond een match spelen, starten we de festiviteiten dit jaar ’s middags met een BBQ.  
 

• …onze klusjesdagen zullen doorgaan op 21 en 28 maart. De opbouw van het nieuwe speeltuig is voorzien op 
4 en 5 april en indien nodig ook 10 april. 
Ben je bereid ook eventjes de handen uit de mouwen te steken, laat dan via deze weg je gegevens achter en 
geef aan wat haalbaar is voor jou. Want remember, vele handen maken licht werk. 
 

• …de ouderraad vanaf nu ook Troopt. Ik troop, jij troopt, wij troopen…. 
Meer info vinden jullie via www.trooper.be/ouderraadvbswindeke  of zie eerder in deze folder. 

 
 
 

Menu warme maaltijden maart 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

2/3/2020 knolseldersoep vol au vent van kip - boschampignonsaus - gestoofde erwtjes - aardappelen 

3/3/2020 preivelouté braadworst - tijmsaus – spinazie - gebakken aardappelen 

5/3/2020 aspergesoep "radicchio" cordon bleu - kerstomatenslaatje - frietjes 

6/3/2020  SOBERE BROODMAALTIJD 
   

9/3/2020 waterkersroomsoep rundshamburger – tijmsaus - rode kool - gekookte aardappelen 

10/3/2020 wortelsoep viskrokantje - prei- pureeaardappelen 

12/3/2020 kippenvelouté balletjes in tomatensaus – seizoenslaatje - frietjes 

13/3/2020 broccolisoep kipfilet à l’orange – appelcompote - gebakken aardappelen 
   

16/3/2020 bloemkoolsoep Provençaalse gevogeltegyros -  worteltjes - gekookte aardappelen 

17/3/2020 vergeten groentesoep spaghetti "bolognaise" - gemalen  kaas 

19/3/2020 kervelsoep hamsneetje – béarnaisesaus - gemengde sla - frietjes 

20/3/2020 boerengroentesoep kippenboutjes – currysaus -  creoolse groenterijst 
   

23/3/2020 uienvelouté gebakken vleesbroodje - erwtjes en worteltjes - gekookte aardappelen 

24/3/2020 butternutpompoensoep cornflakes-schnitzel - witte bonen in tomatensaus - pureeaardappelen 

26/3/2020 prei-aspergesoep Vlaamse stoverij – appelcompote - frietjes 

27/3/2020 tomatensoep bbq-worst "Provençale" – lentesalade - koude aardappelen - tuinkruiden 
   

30/3/2020 seldersoep kalkoenblanquette - rode currysaus - bloemkool en broccoli - aardappelen 

31/3/2020 wortelsoep- vermicelli lasagne "bolognaise" 

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

https://forms.gle/np1jDwoWAMN31W1x5
https://forms.gle/np1jDwoWAMN31W1x5
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BELANGRIJKE DATA 
 

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 

 
Zaterdag 23 mei 2020 

VADERNACHT 
 

Woensdag 27 mei 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
Zaterdag 27 juni 2020 

Schoolfeest 
 

Maandag 29 juni 2020 
Afscheid 6de leerjaar 

 
 

Familienieuws 
 

Alixe De Ruyck, zusje voor Charlie 
(1KA) 

 
Claude Crame, schoonvader van juf 
Carmen (1ste kleuterklas Westhoek-
schooltje) en opa van Arthur (3KW) en 
Renée (1KW) 

 

Cantraine Chantal, mama van Cassandra De 
Muynck (ouderraad) en grootmoeder van Casper, 
Janne (6L) en Lies (3L) 
 

 
 
 
 
 
 

MAART 2020 
1  

2 
• SPORTDAG 4de, 5de en 6de leerjaar 
• 3de kleuterklas hoofdschool - 

Jeugdboekenmaand – naar de bib 

3 
• SPORTDAG 1ste, 2de en 3de leerjaar 
• 2de/3de kleuterklas Westhoekschooltje - 

Jeugdboekenmaand – naar de bib 

4 MOEV netbal 3-3 in sporthal GC De Kluize, 
inschrijven kan via meester Michiel 

5 
• Kleuterzwemmen 
• Zwemmen 6L 
• 1ste & 2de leerj. - Jeugdboekenmaand -bib 

6 Koffiestop en sobere broodmaaltijd. We 
rekenen erop dat alle leerlingen deelnemen. 

7  
8  
9 • 3de kleuterklas naar het Gravensteen 

10 Schoolfotograaf – individuele foto en foto’s 
broers en zussen 

11 

• 6de leerjaar naar het PTI Zottegem – op 
weg naar het secundaire 

• 1ste kleuterklas B hoofdschool gaat naar 
het Westhoekschooltje 

• Nm: Dactylo voor hen die inschreven 

12 • Zwemmen 3L - 2L - 1L 
• Viering van de jarigen 

13 

• Peuteropendeurdag, wij nodigen graag 
alle peuters (tussen 20 en 30 maanden 
oud) en hun ouders uit. Kent u iemand 
die interesse heeft om een kijkje te 
komen nemen? Breng ons dan a.u.b. in 
contact. 

• 1ste leerjaar - voetgangersbrevet 
14  
15  
16 4de leerjaar - Jeugdboekenmaand – bib 

17 Grootouderfeest 
• 5de leerjaar - Jeugdboekenmaand – bib 

18 1ste leerjaar  - Teddy Bear Hospital 

19 • Kleuterzwemmen 3KA en 3KW 
• Zwemmen 6L 

20 3de leerjaar - Jeugdboekenmaand – bib 
21 Klusdag ouderraad, meer helpers welkom 
22  Lentediner 
23  

24 
• Speurneuzen in de Scheldevallei – 4de 

leerjaar A of B 
• 6de leerjaar - Jeugdboekenmaand – GC 
• De kleuters treden op voor Zilverlinde. 

25 • NM: Dactylo voor hen die inschreven 
• Vergadering ouderraad om 20.15u - refter 

26 • Zwemmen 3L - 2L - 1L 
• Wetenschap op stap - 5de leerjaar 

27 Speurneuzen in de Scheldevallei – 4de 
leerjaar A of B 

28 Gezinsbond - knuffelturnen in onze turnzaal 
Klusdag ouderraad, meer helpers welkom 

29 Zomertijd gaat in 

30 
• Cultuurklassen – 6de leerjaar 
• Kaaihoeve – 2de kleuterklas hoofdschool 
• Kaaihoeve – 1ste leerjaar A of B 
• Integratie – 3de kleuterklassen - turnen 

31 • Cultuurklassen – 6de leerjaar 
• Kaaihoeve – 1ste leerjaar A of B 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

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

https://forms.gle/np1jDwoWAMN31W1x5
https://forms.gle/np1jDwoWAMN31W1x5

