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SCHOOLJAAR 2019 – 2020 
 

4 maanden verder 
 

 
 

WE BLIKKEN EVEN TERUG 
Zij wonnen de tombola van de K(l)aas- en wijnavond 

 
Van harte gefeliciteerd aan: 

de familie Barbé de familie Michiels – Talloen 
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De Sint kwam langs op 6 
december en dat was vooral 
dankzij onze leerlingen van de 
3de kleuterklas die, een kleine 
week op voorhand, de 
parkeerplaats van Slecht-weer-
vandaag hadden klaargezet. De 
hoofdpiet belde zelfs naar de 
directeur om de leerlingen te 
bedanken en gaf mee dat hij 
super blij was dat onze school 
speciaal voor de aankomst van 
Sinterklaas de 
omgevingswerken had 
uitgevoerd. Dat hebben onze 
leerlingen van de 3de kleuterklas 
fantastisch geregeld. ;-) 

 
 

Kerstsoirée – 13 december 
 
Op 13 december organiseerden de ouderraad en leerkrachten samen een Kerstsoirée op 
de speelplaats van onze school. Om en bij de 350 bezoekers waagden zich door het 
koude, natte herfstweertje tot op de school om er een heuse Kerstmarkt terug te vinden. 
Bubblewafels, hotdogs, Glühwein, warme chocolademelk en allerlei frisdranken en biertjes 
brachten de innerlijke mens tot rust. Zelfs het weer draaide zich in de goede richting en 
bracht ons een droge avond en weinig wind. Zo kon ook het grote vuur iedereen 
verwarmen. 

De VBS-band, een ensemble van ouders die hun talenten verenigd zagen, gaf bijna 2 uur lang het beste van 
zichzelf en speelde zonder schroom de tofste nummers. Ze zorgden zo voor meer sfeer dan eender welke CD 
van Mariah-Carey kan brengen. De gevraagde bisnummers 
toonden aan dat het optreden van de VBS-band gerust nog veel 
langer had mogen duren. 
 
De kerstcarrousel met o.a. zaklopen, een kersstalspel, grime, een 
heuse ‘dark-room’ en een pictionary zorgde ervoor dat alle ouders 
gedurende een dikke 2 uur nagenoeg onverstoord met elkaar in 
gesprek konden gaan. 
 
Tussen alle bezoekers liepen ook onze leerlingenvertegenwoordigers die, iedereen die het wou ontvangen, een 
Chokotoffe-boodschap brachten en een Chokotoff-nieuw-jaar wensten. De gehele opbrengst van hun actie gaat 
integraal naar ‘De Warmste week’ en in het bijzonder naar het kinderhartfonds. Een regionaal goed doel welke ze 
zelf kozen. Ook afgelopen woensdag deden ze nog een extra duit in het zakje door de winst van hun 
chocomelkverkoop toe te voegen aan de opbrengst van hun Kerstsoirée-actie. 
 
Het doel van onze kerstsoirée, het samenbrengen van onze ouders en kinderen in een gezellig en ongedwongen 
kader, werd meer dan bereikt. 

 

http://www.kinderhartfonds.be
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Langs deze weg willen wij nogmaals onze oprechte dank uiten aan alle bezoekers voor hun steun, maar vooral 
een enorme dank-je-wel aan de werkgroep ‘Kerstsoirée’ (samengesteld uit leerkrachten en leden van de 
ouderraad) voor alle inspanningen, groot en klein, voor en achter de schermen! 
Ook onze oprechte dank aan alle helpers en de ouders van de VBS-band voor hun aanwezigheid, steun, 
engagement en prestaties! Dank zij jullie allen werd het een TOPeditie!! 
 
 
 
 

WAT BRENGT JANUARI ONS 
 
 
 

VAN HARTE WELKOM IN ONZE VBS-FAMILIE … 
 
Op maandag 6 januari – de eerste schooldag na de 
kerstvakantie – mogen wij 6 nieuwe kleutertjes 
verwelkomen.  
Op de hoofdschool groeit onze peuterklas aan met De 
Roose Lucille. Op het Westhoekschooltje groeit de 
klas aan met Bartholomees Lena en Houthoofd 

Martha 
 
Onze welgemeende dank aan de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s 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! 
 
 
 

SPRING IN HET ROND & SPORT GEZOND – 5de leerjaar – 7 januari 
 

De ‘Spring in het rond & sport gezond met Danone’- dagen zijn unieke 
bewegingsmomenten voor alle jongens en meisjes van de 3de graad van het 
basisonderwijs. Tijdens deze lokale en recreatieve activiteiten nemen de 
leerlingen deel aan een parcours met een twaalftal ludieke spelletjes waarin ze 
o.a. hun technische vaardigheden en behendigheden uitdagen. 
Via sport en spel willen MOEV en Danone de sfeer in elke klas én op elke 
school positief ondersteunen zodat kinderen zich motorisch en sociaal-

emotioneel optimaal kunnen ontwikkelen. 
Elke klasgroep krijgt een unieke fairplayposter mee die in de klas omhoog gehangen kan worden en door de 
leerlingen ondertekend kan worden. 
 

 

 
 
Tijdens deze voormiddag spelen onze leerlingen spelletjes zoals precisiebal, rugby, spelletjes rond de nieuwe 
bewegingsdriehoek en voedingsdriehoek, nemen ze deel aan snelheidstesten, 1-1 duels, zweeds-teambal, gaat 
men jongleren, speelt men het hydratatie-spel, en staat men uitvoerig stil bij fairplay. 

WELKOM 
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DESIGNMUSEUM: ‘Wordt een ontwerper’ voor het 1ste leerjaar – 9 januari 
 
Kinderen worden omringd door gebruiksvoorwerpen, maar toch staan ze er zelden 
bij stil hoe al die handige objecten ontstaan. De stoel waarop ze zitten, het bed 
waarin ze slapen, hun boekentas, pennenzak en broodtrommel… wie heeft al die 
dingen bedacht en gemaakt? Tijd om het op speelse manier te ontdekken. We laten 
de leerlingen fantaseren, tekenen en kennismaken met verschillende materialen. Zo 
ontdekken ze alle skills van een volleerd designer. 

 
 
 

Naar DE CAMPAGNE – ‘Van schaap tot draad’ – hele dag 
3de leerjaar B – 13 januari 

3de leerjaar A – 20 januari 
 
In de voormiddag ontdekt ons 3de leerjaar van welke dieren we de vacht gebruiken om kledij te maken. Het 
contact met de dieren staat centraal. Daarna onderzoeken we de verschillende stappen van de wolverwerking. In 
de namiddag leren de kinderen wol kammen, spinnen en weven. 
 
 
 

EDUCATIEF SPEL ROND MEDIAWIJSHEID - ONLINE VEILIGHEID 

6de leerjaar – 13 januari 
Een initiatief georganiseerd door de bibliotheek Oosterzele. 
 
Op 13 januari nemen de leerlingen van het 6de leerjaar deel aan een 
onlinespel speciaal gelanceerd om jongeren bewust te maken van het 
belang van hun privacy op het internet. Bijna de helft van de (Vlaamse) 
jongeren legt op sociale media contact met volslagen onbekenden. Ook het 
delen van contactgegevens gebeurt dikwijls ondoordacht. 
 
Zo geeft de helft van de jongeren vlotjes hun e-mailadres prijs, een kwart 
deelt zijn of haar mobiel telefoonnummer en een zesde hun thuisadres. Dit 
gebeurt bijvoorbeeld in het kader van een commerciële wedstrijd, maar ook 
in andere contexten geven jongeren al te gemakkelijk persoonlijke gegevens prijs. 
 
Om jongeren bewust te maken van het belang van hun online privacy en hen te overtuigen hun gedrag 
overeenkomstig aan te passen, leren onze leerlingen met een tablet van de bib verantwoord omgaan met internet 
en PC. Tijdens het spel komen o.a. volgende zaken aan bod: online privacy, beveiliging van paswoorden, online 
contact met vreemden. 
 
"Door te spelen, kruip je in de huid van een webdetective. Je ervaart aan den lijve hoe makkelijk het is de 
volledige identiteit en allerlei intieme details te achterhalen van iemand die zich teveel blootgeeft". Want eens op 
het internet, altijd op het internet … 
 
Heb je er al eens bij stilgestaan dat ... 

- alles wat je op het internet zet publiek kan worden? 
- alles wat je op het internet zet voor iedereen zichtbaar is? 
- alles wat je op het internet zet er voor altijd kan blijven staan? 

 
Ons DOEL door met onze leerlingen het spel te ‘spelen’: ontdekken hoe je je privacy kan beschermen! 
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ZWEMMEN voor het 1ste leerjaar – 16 & 30 januari 
 
Op 16 januari wisselt het 1ste leerjaar het 4de leerjaar af. Vanaf dan gaan onze 
leerlingen van het 1ste leerjaar elke 2 weken zwemmen en dat onafgebroken tot 
halfweg hun 4de leerjaar (december 2023!!). Op deze manier hebben alle leerlingen 
gedurende een periode van 3 kalenderjaren een onafgebroken reeks zwemlessen. 
Door deze continue aanpak komt elk kind optimaal tot de nodige kansen in zijn/haar 
zwemontwikkeling. 
 

Voor het 5de en 6de leerjaar worden er op minder geregelde tijdstippen zwemlessen georganiseerd om het 
aangeleerde zwemniveau te onderhouden. Deze data worden steeds in de agenda’s van de leerlingen vermeld. 
 
 
 

OP ZOEK NAAR HET MIDDELEEUWS GOUD …!  
23 januari – 2de & 3de kleuterklas Westhoekschooltje 

 
Op donderdag 23 januari bezoeken de kleuters van juf Els en juf Naomi 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! 

 
 
 

DE DAMIAANSTIFTENACTIE … DOOR IEDEREEN GEKEND! 
  
Sinds meerdere schooljaren steunen 
wij, doormiddel 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 24, 25 en 26 januari. Ontvang onze jonge 
verkopers met een gul hart! 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 verzorgt een animator van de Damiaanactie, een presentatie van de nieuwste campagnefilm op 
onze school. Hij brengt naast de film een verrijkende voorstelling voor onze leerlingen van het 4de, 5de en 6de 
leerjaar. 
 
 
 

LOKALE VERLOFDAG  
geen school – maandag  27 januari  
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Toneel ‘KOM WEL’ door 4hoog 2de en 3de kleuterklassen 29 januari 
 

Een voorstelling over hoop, over pech en geluk, over verschillen en gelijkenissen 
en over hoe het glas voor de één half vol kan zijn, en voor de ander half leeg. 
Over geloven in jezelf én in de ander. O, en dat het prima is om anders te zijn, 
natuurlijk 
 
4Hoog maakt theater voor kinderen van 3 tot 12 jaar met een focus op de 
allerkleinsten. Hun missie omschrijven ze als volgt: iedereen heeft recht op 
schoonheid en ontroering. Hoe jonger je hiermee in aanraking komt, hoe rijker je 
leven wordt. Eerder speelden zijn al Woesj, Stekeblind, … De fantastische ploeg 
van Kriep staat eindelijk weer samen op de planken in deze Kom wel. 
 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=It15tpZrpag  
 
 
 
 

WE BLIKKEN VOORUIT 
 
 

 
 
Net zoals vorig jaar organiseert de Ouderraad weer een spannende en gevarieerde quiz. Op 15 februari 2020 
verwachten we je vanaf 19u op school met een frisse blik, een open geest en een wakker brein. Stel je ploegje 
samen (min. 4, max 6 16+ers), denk al eens na over een groepsnaam en begin maar alvast te studeren. Kijk uit 
naar onze affiche en flyer voor meer info!" 
 
 

  

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=It15tpZrpag
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 

• … de Sint op 6 december zijn intrede maakte bij onze kinderen op het 
Westhoekschooltje. Nadien kwam hij ook de VBS’rtjes op de hoofdschool 
verrassen met een bezoekje. Er waren ook dit jaar geen stoute kindjes. 
 

• ...wij ,als ouderraad, samen met de leerkrachten van de VBS kunnen terugblikken op  een geslaagde 
eerste editie van de VBS Kerstsoirée. Het werd een gezellig samenzijn met VBS ouders. Er was een 
heuse kerstcarrousel voor de kinderen en ondertussen konden de ouders genieten en bijpraten bij een 
lekker glaasje glühwein, verse soep, overheerlijke chocolademelk, VBS-bubblewafels en lekkere hotdogs. 
De VBS-band zorgde voor de muzikale omlijsting. Dankjewel omdat jullie er bij wilden zijn. Dankjewel aan 
alle helpende handen voor en achter de schermen. 
 

• …we jullie verwachten op de enige echte VB kwiS op zaterdag  15/02/2020. Schrijf jullie als de bliksem in 
via www.vbsouderraad.be  
 

• ...we iedereen gezellige en warme Kerstdagen toewensen en een spetterend begin van 2020 ! 
 
 
 
 

Menu warme maaltijden januari 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

6/01/2020 knolseldersoep rundervink - ajuinsaus - appelcompote - gekookte aardappelen 
7/01/2020 wintergroentesoep macaroni "carbonara" met kidsballetjes boordevol groentjes 
9/01/2020 Florentijnse roomsoep Vlaamse stoverij - gemengde salade met ruccola en knolselder- frietjes 

10/01/2020 tomatensoep kipfilet "archiduc" prei - puree met bieslook 
   

13/01/2020 butternuttpompoensoep witte worst - tijmsaus - rode kool - wedgesaardappelen 
14/01/2020 champignonsoep kipreepjes in currysaus met wintergroentjes - rijst met groenten 
16/01/2020 broccolisoep cordon bleu - gemengde salade "caesar" - frietjes 
17/01/2020 vergeten groentesoep Provençaals gegratineerd gehaktschoteltje met verrassende groentjes 

   
20/01/2020 wintergroentesoep visserspotje "nantua" - gestoofde worteltjes - gekookte aardappelen 
21/01/2020 bloemkoolsoep grill-worst - witloof en knolselder - "chicory"-aardappelen 
23/01/2020 waterkerssoep nuggets – appelcompote - frietjes 
24/01/2020 prei-seldersoep gevogeltegoulash - wintergroentjes - erwtjes - gekookte aardappelen 

   
27/01/2020  Lokale verlofdag 
28/01/2020 groene bonensoep spaghetti "bolognaise" met gemalen kaas 
30/01/2020 uienvelouté vol au vent van kip - wortelsalade - frietjes 
31/01/2020 tomatensoep vistournedos - wintergroentepuree met savooi en spek 

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

www.vbsouderraad.be
http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199
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BELANGRIJKE DATA 
 

Maandag 27 januari 2020 
Lokale verlofdag – geen school 

 
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 te Balegem 

 
Zaterdag 23 mei 2020 

VADERNACHT 
 

Woensdag 27 mei 
Pedagogische studiedag – geen school 

 
Zaterdag 27 juni 2020 

Schoolfeest 
 

Maandag 29 juni 2020 
Afscheid 6de leerjaar 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JANUARI 2019 
1 Nieuwjaar 
2  
3  
4  
5  

6 • 3K + 1L gaan samen Driekoningenzingen 
• Instapdag kleuter geboren t.e.m. 6/7/17 
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• 5L – Sportvoormiddag te Aalst 
• 1KB + 2KA – Naar de Zilverlinde: 

Driekoningenstoet, Driekoningenzingen 
en het naar voor brengen van de 
nieuwjaarsbrieven. 

8 
• Dactylo les 3 
• Infoavond – de stap naar het secundaire 

voor ouders van 5L & 6L gegeven door 
het CLB in  GC De Kluize 

9 1L – naar het Designmuseum 

10 Leerlingenvertegenwoordigers – film voor de 
kleuters 

11  
12  

13 

• 3LB – naar De Campagne: ‘Van schaap tot 
draad’ 

• Leerlingenvertegenwoordigers –
gezelschapsspelletjes voor 1L-2L en 3L 

• 6L – Mediawijs spel in de bib 

14 • 3KA – naar het ziekenhuis Zottegem 
• 20.15u: Vergadering ouderraad in de refter 

15 • Dactylo les 2 
• MOEV 'dans' in GC De Kluize 

16 Zwemmen 3L - 2L - 1L 
17  
18  
19  

20 3LA – naar De Campagne: ‘Van schaap tot 
draad’ 

21  
22 NMsport in GC De Kluize – badminton 

23 
• 2/3KW – naar het Gravensteen 
• 6L – Naar Mariagaard – naar het 

secundaire 

24 Damiaan – de campagne film in 4L – 5L en 
6L 

25  
26  
27 LOKALE VERLOFDAG – GEEN SCHOOL 
28  

29 
• 2KA + 3KA + 2/3KW – Toneel 4 hoog in GC 
• 6L – naar de bib 
• Dactylo les 4 

30 Zwemmen 3L - 2L - 1L 

31 • Dag van de directeur 
• Viering van de jarigen van de maand met 6L 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

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

KERST
VAKANTIE 


