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SCHOOLJAAR 2019 – 2020 
 

5 maanden verder 
 

Eerste schooldag van februari - TELDAG…  
 
Het schooljaar is reeds voor de helft voorbij! Straks bevinden wij ons in de kortste maand van het jaar. Maar voor 
ons is de maand februari elk jaar een heel belangrijke maand. 
 
Maandag 3 februari is het namelijk weer zover: TELDAG voor het basisonderwijs. 
 
Alle peuters, kleuters en leerlingen die op deze dag ingeschreven zijn in onze school 
tellen mee voor de berekening van de personeelsomkadering voor volgend 
schooljaar. Op basis van het aantal leerlingen die de eerste schooldag van februari in 
onze school ingeschreven zijn, krijgen we namelijk onze lestijden en 
omkaderingsmiddelen toegewezen voor het daaropvolgende schooljaar. 
 
Langs deze weg wensen wij jullie nogmaals hartelijk te danken voor het vertrouwen in onze school. 
 
Kinderen onderwijzen en opvoeden betekent kinderen 
begeleiden op hun weg naar volwassenheid met aandacht voor 
de eigenheid van ieder kind.  We streven naar een totale en 
evenwichtige persoonlijkheidsontplooiing: verstandelijk, sociaal, 
emotioneel, motorisch, moreel, creatief, … .  
 
Door een krachtige leeromgeving zorgen wij voor voldoende 
uitdaging, variatie in werk – en groeperingsvormen, 
doelgerichtheid en zelfreflectie. Zo worden de kinderen 
gestimuleerd en gemotiveerd om te leren en hun talenten 
verder te ontwikkelen. 
 
Elke dag opnieuw blijven wij het beste van onszelf geven om 
het vuur in elk van onze leerlingen te ontsteken. Als 
leerkrachten/onderwijzers willen we een inspiratie zijn voor elkeen van onze leerlingen, collega’s, ouders, … 
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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 

1ste leerjaar  - Designmuseum 
 
Op 9 januari trokken onze eersteklassertjes naar het Designmuseum in Gent. 
 
Onder het motto “Word een ontwerper” gingen ze daarna in de klas aan de slag om zelf enkele originele stoelen 
te ontwerpen. 

 
 

DE DAMIAANSTIFTENACTIE … DOOR IEDEREEN GEKEND! 
  
Sinds meerdere schooljaren steunen wij, 
door middel van de stiftenverkoop, de 
Damiaanactie. Deze stiften, van de 

allerhoogste kwaliteit, worden door onze leerlingen van het vierde, 
vijfde en zesde leerjaar aangeboden voorafgaand aan het 
campagneweekend. Dankzij de verkoop van de stiftjes kan de 
Damiaanactie lepra en tbc bestrijden in Azië, Afrika en Amerika. Kan 
Damiaanactie mensen helpen hun waardigheid terug te geven, hun 
lot in eigen handen te nemen, … samenwerken met de lokale 
bevolking, … 
Op 24 januari verzorgde een animator van de Damiaanactie, een 
presentatie van de campagnefilm op onze school. Men bracht naast 
de film een verrijkende voorstelling voor onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar.  
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WAT BRENGT FEBRUARI ONS 
 

VAN HARTE WELKOM IN ONZE VBS-FAMILIE … 
 
Op maandag 3 februari – de TELDAG – mogen wij 3 nieuwe kleutertjes verwelkomen. 
Op de hoofdschool groeit onze peuterklas aan met Leeman Lias. 
Op het Westhoekschooltje groeit onze kleuterklas aan met Calle Emiel en De Roose Margaux. 
 
Onze welgemeende dank aan de ouders en grootouders voor het 
vertrouwen! Wij begeleiden jullie oogappeltje graag op hun weg 
naar volwassenheid!  Jullie zijn steeds welkom op onze school met 

vragen, opmerkingen en suggesties! 
 
Zo telt onze school op 3 februari 295 leerlingen! Waarvan 116 kleuters en 179 lagere school kinderen. 
 
 
 

WINTER IN DE BOURGOYEN - 5de leerjaar – 3 februari 
 
Een aantal vogels vindt het hier maar niks in de winter. Dat komt 
omdat die vogels in de winter bij ons geen voedsel kunnen 
vinden. Ze gaan om hun maag te kunnen vullen helemaal naar 
Afrika! Anderen doen net het omgekeerde en vinden in het 
Noorden hun gading niet. Dat zijn bijvoorbeeld de wilde ganzen 
en de wilde zwanen uit het hoge koude Noorden. Ganzen en zwanen zijn grazers, ze eten gras. Maar in het hoge 
Noorden vinden ze geen gras in de winter. Daarom komen ze naar ons land. Wij hebben genoeg gras, ook in de 
winter.  Er zijn ook vogels die minder kieskeurig zijn met eten. In de zomer als ze er volop zijn, eten ze ook insecten, 
maar in de winter eten ze alles: zaadjes, nootjes, wat ze maar vinden. En dat is heel handig, want dan hoeven ze 
niet zo'n lange gevaarlijke reis te maken. Vogels zoals de koolmeesjes, roodborstjes, vinken en merels blijven dus 
gewoon hier in de winter.  
 

Al deze en nog veel andere leuke en leerrijke weetjes over ‘vogels in de winter’ komen onze leerlingen van het 
vijfde leerjaar te weten tijdens hun vogelobservatie in het prachtige natuurreservaat Bourgoyen-Ossemeersen te 
Mariakerke. 
 
 

MOEV - ALLES MET DE BAL - 4de leerjaar  
4 februari te Merelbeke 

 
‘ALLES MET DE BAL’ tracht op een halve dag alle kinderen zoveel mogelijk te boeien met een waaier aan 
soorten ballen en spelen. Hiervoor wordt op drie plateaus gewerkt: 
 

1. Een BALLENMARKT waar de leerlingen in groepjes verschillende standen doorlopen. 
Het accent ligt op ALLEEN spelen. 

2. PLOEGSPELEN waarbij de kinderen SAMEN TEGEN elkaar spelen. Het aanbod bevat 
‘niet-klassieke’ balspelen. 

3. SPORTSPELEN waarbij de kinderen MET elkaar spelen of SAMEN spelen. Het aanbod 
bestaat hoofdzakelijk uit essentiële vaardigheden uit de klassieke balsporten. 

 
Kinderen uit het vierde leerjaar zijn ook vatbaar voor geordende en 
gereglementeerde ploegspelen en geleidelijk aan worden zij gevoelig 
voor prestatie, overwinning, verlies, samenspel en elementaire 
tactiek. Deze elementen zijn geïntegreerd in de uitbouw van dit 
bewegingslandschap. MOEV beoogt met dit bewegingslandschap 
een voorbereiding op het aanleren van de klassieke balsporten in 
ploegverband. 

WELKOM 
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
geen school - woensdag 5 februari 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Oriëntatie in het landschap - 6de leerjaar  - 6 februari 
 
De Kaaihoeve… 
 
De leerlingen van de derde graad leren werken met 
instrumenten om zich te kunnen oriënteren in een landschap. 
Zo gaan onze leerlingen gericht zaken ontdekken in de 
natuur.  
 
Een oud-bewoner van De Kaaihoeve, “P.L.D.V.”, nodigt onze 
leerlingen uit om een geheim te ontraadselen. 
Wie is toch die P.L.D.V. en wat is zijn geheim? Om dat te 
weten te komen, moeten de leerlingen een aantal opdrachten 
oplossen. De activiteit laat leerlingen zich oriënteren in de 
open ruimte en maakt ze vertrouwd met de landschapselementen.  
Gelukkig is er het oude dagboek van de mysterieuze man P.L.D.V. welke onze gids kan zijn tijdens onze 
zoektocht doorheen het landschap. Van tijd tot tijd halen we de instrumenten zoals kaart, kompas, papier en 
potlood, ... boven om de opdrachten te kunnen uitvoeren. Die leiden ons op het einde van de tocht hopelijk naar 
de schat van P.L.D.V. 
 
 
 

Naar ‘De SCHOOL VAN TOEN’ te Gent 
11 februari – 3de leerjaar 

Op 11 februari brengt het 3de leerjaar een bezoek aan ‘De School van Toen’. Met de bus zakken zij af naar Klein 
Raamhof 8 te Gent. De School van Toen is een museum over de geschiedenis van onderwijs in het algemeen. 
Tijdens een geleide rondleiding krijgen onze leerlingen een beeld van het leven en leren rond de eeuwwisseling. 
Gezinsgrootte, hygiëne, huisvesting, arbeid en typisch schoolse toestanden komen aan bod. De leerlingen 
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ervaren en zien het schoolleven van toen: orde en tucht, de prijsuitdeling, het standenonderwijs, handwerk, 
wandplaten, lezen, schrijven en rekenen, de spelling,... en krijgen volop de kans om zich in te leven in de 
schooltijd van hun over-grootouders. Wij zijn in elk geval benieuwd wie er die dag illustratief de ‘lange tong ‘ of de 
‘ezelsoren’ aangemeten krijgt… en wie er op zijn knieën in klompen moet gaan zitten. 
 

 
 

 
 
 

DE APRÉS SKWIS  -  15 februari 
 
Op 16 februari gaan de mama’s, papa’s en 
leerkrachten van de VBS samen met hun 
vrienden en familie hun grijze hersenmassa 
bundelen om te scoren op DE APRÉS SKWIS. 
 
Wie nog niet ingeschreven is kan dit nog doen 
via www.ouderraadvbs.be. De plaatsen zijn 
beperkt!  
 
Voor 5 euro heb je een ganse avond plezier, 
kan je je kennis rond actualiteit, muziek, sport 
en Windekse weetjes opfrissen, en een 
"schitterende“ prijs meenemen naar huis. 
De deuren gaan open om 19u00, we starten 
stipt om 19u30. Jullie kunnen groepjes 
samenstellen tot maximaal 6 personen, en 
alvast samen even brainstormen op een 
geniale teamnaam! 

 
Tot 15 februari in de eetzaal van de VBS! 
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SPEELGOEDMUSEUM 
18 februari – 2de leerjaar 

 
Op 18 februari brengt het 2de leerjaar een bezoek aan het Speelgoedmuseum. 
Met de schoolbus rijden onze leerlingen naar het station van Wetteren om van 
daaruit de trein te nemen tot in Mechelen. Via de NMBS is een bezoekje aan 
het speelgoedmuseum extra voordelig en een unieke ervaring. Eenmaal 
aangekomen in het speelgoedmuseum keer je terug naar de kindertijd van je 
grootouders. Het museum herbergt één van de meest uitgebreide en unieke 
speelgoedcollecties ter wereld. Je vindt er niet alleen een overzicht van de 
speelgoed- en spelcultuur van Vlaanderen en België, maar ook van andere 
landen en continenten.  
 
Het Speelgoedmuseum toont je ‘speelgoed als spiegel van de grote wereld’. 
Niets vertelt zoveel over de maatschappij en haar cultuur-historische aspecten 
als speelgoed. Vanuit deze visie worden spel en speelgoed zowel in de 
tijdelijke tentoonstellingen als in de permanente presentatie vanuit diverse invalshoeken belicht.  
Wij wensen onze tweedeklassers veel leer-, speur- en speelgenot toe in het Speelgoedmuseum te Mechelen! 
 
 
 
 

MOVE TEGEN PESTEN   -   STIP IT 
14 tot 21 februari 

 
Pesten is en blijft op elke school en op elk ogenblik van het schooljaar een 
‘hot’-item. Als school nemen wij talloze initiatieven om pesten, pesters en 

ander negatief gedrag, dat leidt tot de gevoelens die tot die categorie 
behoren, in de kiem te smoren.  Maar onderhuids zijn wij er ons ook van 
bewust dat het nooit volledig weg is en vaak in de kleine hoekjes schuilt.   

Het is dus belangrijk het onderwerp voortdurend bespreekbaar te maken 
 
Ook de ‘Move tegen Pesten’ laten we niet aan ons voorbij gaan om ‘pesten’ onder de aandacht te brengen. 
 

 
 
 
Alle beetjes helpen en hoe meer we kinderen kunnen sensibiliseren, 
hoe liever. Daarom staan we expliciet stil bij het onderwerp en tonen 
we onze solidariteit door de STIPPEN op ons hand, ondertekenen 
en handhaven we het getekende Manipest. 
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Doe mee met de week TEGEN  PESTEN: 
- Stip it: zet 4 stippen op je hand en doe de 'Move tegen Pesten': zo laat je zien dat je tegen pesten bent. 

Deel met #stipit. 
- Kijk op Ketnet naar 

o De lancering van de 'Move tegen Pesten' in Kingsize Live op 2 februari 2020 
o Kijk van vrijdag 14 tot vrijdag 21 februari naar het programma 'STIP IT', met updates over de 

Move tegen Pesten en korte reportages over pesten. 
o Het Antipestival  
o En blijf meezingen met het themalied van 2020, welke 2 februari gelanceerd wordt. 

 
En wat met cyberpesten ? 
Cyberpesten is een specifieke, moderne manier van pesten. Het blijft pesten ! 
Onder cyberpesten verstaan we alle vormen van pesterijen die een beroep doen op ICT (informatie- en 
communicatietechnologieën), zoals internet, gsm of computer om slachtoffers lastig te vallen, te bedreigen, te 
beledigen,... 
 
Op een veilige en verantwoorde manier met ICT omgaan is een eerste vereiste om het risico op cyberpesten te 
verminderen.  
 
Twee vuistregels om mee te geven aan je kinderen : 

• Alle informatie die je in het gewone leven voor jezelf houdt, geef je ook niet prijs op het internet. Denk 
aan je dagboek of je tandenborstel… die houd je ook voor jezelf. 

• Alles wat je niet in het ware leven recht in iemand zijn gezicht durft zeggen, tik je ook niet in op je gsm, 
app, msn, TikTok, Netlog, Facebook, … 

 
Cyberpesten balanceert op de rand van veilig internet en pesten. 
Scholen van het basisonderwijs en de eerste graad van het secundair onderwijs zijn sinds september 2007 
verplicht leerlingen te leren op een veilige en verantwoorde manier met internet en ICT om te gaan. 
Als ouder kan je de school steunen om deze opdracht te realiseren door ook thuis op een veilige en 
verantwoorde manier om te gaan met internet en ICT. 
 
Als basisschool grijpen wij jaarlijks graag de kansen aan om deel te nemen aan activiteiten gesteund door 
www.clicksafe.be , stil te staan bij het gebruik van apps, … 
Meer info over veilig internet : www.clicksafe.be  
 
 
 
 
 

CARNAVAL   -   21 februari 
 
Heb jij jouw verkleedkleren al klaar liggen? 
Op vrijdag 21 februari trekken we weer onze leukste outfit aan en beleven we een knotsgekke carnavalsdag. 
 
Dit jaar mag ook de buurt meegenieten! 

- Onze kleutertjes toveren een glimlach op het gezicht van de bewoners in de Zilverlinde. 
- De lagere school maakt een korte winterwandeling in de nabije schoolomgeving. Warme kledij onder je 

kostuum is aan te raden. We starten omstreeks 13.30 richting Marktplein, we slaan de Hofkouter in en 
volgen de Lindelaan. Vervolgens nemen we de Beukenlaan om via de Berkenlaan richting Dreef te 
stappen. Toeschouwers toegelaten J ! 

 
We sluiten onze wandeling feestelijk af met een streepje muziek op de speelplaats, een mooie start van de 
krokusvakantie. 
 
Zoals jaarlijks frissen we nog enkele aandachtspunten op: 

• We denken aan het milieu, dus geen confetti en serpentines. 
• Geen enge maskers. 
• Geen speelgoedwapens. 

 
We maken er samen een fijne namiddag van! 
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WE BLIKKEN VOORUIT 
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Sprokkels uit de ouderraad 
Wist je dat … 
 
• … we op zaterdag 15 februari de énige échte VB kwiS voor de 2de maal organiseren? 

Schrijf je samen met je team als de bliksem in en kom mee genieten van deze 
fantastische avond. De afwezigen zullen alweer ongelijk hebben. Inschrijvingen en 
meer info via www.ouderraadvbs.be  
 

• …we voor onze Kwis nog steeds op zoek zijn naar leuke prijzen? Dus, heb jij toevallig nog iets passends 
liggen…? Je kan het gerust binnen brengen op het secretariaat, of aarzel niet om iemand aan te spreken van 
de ouderraad. 
 

• …het grootouderfeest dit jaar zal doorgaan op dinsdag 17 maart. Ook dit jaar worden de grootouders van 
onze kleuters verrast met een optreden in het GC De Kluize. Verdere info volgt via de boekentas van jullie 
kapoen. 
 

• …je binnenkort het verschil kan maken in jouw groep door de woorden Mayo, Raphael en Benjamin in te 
zetten? 

 
 

 
 
 

Menu warme maaltijden februari 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

3/02/2020 wintergroentesoep rundsbraadworst - appelcompote - gekookte aardappelen 
4/02/2020 uienvelouté kipfilet - choronsaus - bloemkool - gebakken aardappelen 
6/02/2020 Florentijnse roomsoep wangetjes "dyonaise" - gestoofde erwtjes - gekookte aardappelen 
7/02/2020 butternutpompoensoep macaroni met ham en kaas 

   
10/02/2020 knolseldersoep cordon bleu - spinazie - peterselieaardappelen 
11/02/2020 preivelouté visrolletjes - broccolisaus - wortelpuree 

13/02/2020 soep van vergeten 
groenten balletjes in tomatensaus - boontjes - gekookte aardappelen 

14/02/2020 wortelsoep gevogelte-groentegoulash - rijst boordevol groentjes 
   

17/02/2020 broccolisoep rundshamburger - ajuinsaus - rode kool - gebakken aardappelen 
18/02/2020 groentesoep lasagne "bolognaise" 
20/02/2020 bloemkoolsoep kippenboutjes à l'orange - appelcompote - gratinaardappelen 
21/02/2020 tomatensoep hamblanquette met groentjes - worteltjes - gekookte aardappelen 

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

Woensdag 5 februari 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
Zaterdag 15 februari 

VBkwiS 
 

Dinsdag 18 en woensdag 19 februari  
Oudercontact 2 + rapport 

 
Dinsdag 17 maart 2020 

Grootouderfeest 
 

Zondag 22 maart 2020 
Lentediner in GC De Kluize 

 
Zaterdag 2 mei 2020 

Vormsel Scheldewindeke 
 

Zaterdag 9 mei 2020 
Opening nieuwbouw en kijkmoment 

 
Donderdag 21 mei 2020 
9.30u: Eerste communie 

 
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 
 

Lou Waelput, dochter van juf Lisa 
(2LB) en meester Sander (3LA) 
 

Marcella De Boevere, overgrootmoeder van 
Lucas (2LB) 
 
 

 
 
 
 
 
 

FEBRUARI 2020 
1  
2  

3 
• instapdag nieuwe peuters 
• We vieren lichtmis  
• CLB onderzoek - 4de leerjaar 
• 5de leerjaar -  Naar de Bourgoyen 

4 Alles met de bal – 4de leerjaar 
5 Pedagogische studiedag – geen school 

6 
• 6de leerjaar – Oriëntatie in het landschap 
• Leerlingenvertegenwoordigers – 
spelletjesnamiddag voor de 1ste graad 
 

7 Leerlingenvertegenwoordigers – Grimmeren 
op het Westhoekschooltje 

8  
9  

10  

11 
• 3de leerjaar – Naar de school van toen 
• Schoolraad vergadering 2 
• Dikke truiendag 
• Safer Internet-day 

12 • 13.15u: Dactylo voor wie inschreef 
13 Zwemmen 3L - 2L - 1L 
14  
15 APRÉS SKWIS 
16  
17  

18 • Speelgoedmuseum – 2de leerjaar 
• Oudercontact 2 + rapport 

19 Oudercontact 2 + rapport 

20 
• 1ste leerjaar naar de bib 
• 6de leerjaar: Doe-dag STEM te Scheppers 
met maaltijd 

21 

• Carnaval op school 
• Kleuters brengen een carnavalsstoet in 
RVT De Zilverlinde 
• Lagere school maakt een winterwandeling 
in carnavalskostuum 
• Viering van de jarigen met dans van het 
1ste leerjaar. 

22  
23  
24 

 

25 
26 
27 

28 

29  

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

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


