Oktober 2018

Alle weetjes over Vrije Bassischool De Hoge Geest
Geestige feestjes in oktober
“Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria!
In de gloria, in de gloria! Hieperdepiep hoera!”
Van harte gefeliciteerd met je verjaardag:
01/10

Dias (L2b)

02/10

Qwen (K1a)

03/10

Fien (L1b) en Ulrike (L3b)

04/10

Thibo (L6a) en Lukas (L2b)

05/10

Zoë (L1a)

06/10

Kobe (K2a)

07/10

Emmanuel (L5a)

08/10

Saar (K2/3b) en Nand (K2/3a) en Lize (L1b)

10/10

Silana (L2a)

11/10

Laïs (L3a)

12/10

Lotte (L1b)

13/10

Jonah (L5b) en Wout (L6a)

14/10

Yelle (L2b)

15/10

Abdulsatar (K2a)

17/10

Sepp (L1b) en Mustafa (K2/3b) en Helena (K2a)

18/10

Ynske (L5a)

20/10

Kato (L5a) en Shay (K2a)

21/10

Josse (L1a)

22/10

Juf Leen

23/10

Lenn (L1b)

25/10

Sander (L6a) en Xander (L2a)

27/10

Olivia (K1b) en Brecht (L3b) en Mohamad (L1b)

28/10

Elias (L4a) en juf Miranda

Geestig klasnieuws
Toneelvoorstelling STIP
Op dinsdag 9 oktober gingen we met de 2e en 3e kleuterklas
naar de voorstelling STIP in CC De Route. Op het podium
verschenen een muzikant en een meisje met een roos op
haar rug. Even later komt er een dikke witte stip. Eerst is het
meisje bang en weet ze niet goed wat doen. Langzaamaan
groeit de stip en ook hun vriendschap. STIP ging over niet
altijd krijgen wat je wil, over meer krijgen dan je wenst.
Dierendag in de Hulststraat
Op 4 oktober was het werelddierendag en dat ging in
de Hulststraat niet onopgemerkt voorbij.
Hier en daar kwamen er dieren op bezoek in de klas en
in de namiddag was er een tentoonstelling van allerlei
diertjes. We zagen honden, katten, hamsters, cavia’s,
parkieten en zoveel meer.
Juf Eefje stelde haar pony ‘Claire’ voor, en er was zelfs
tijd voor enkele ritjes!
Kortom...het was een beestig dagje!

Ouderparticipatie juf Sabine en juf Gina
Op woensdag 17 oktober hadden de klassen van juf Sabine en juf Gina ouderparticipatie:
op kabouterpad in het bos.
Als kaboutertjes vonden we de weg door het zoeken van de kabouters. Bij elke kabouter
hoorde een kabouterspel. Als alle kabouters waren gevonden, kwamen we met zijn allen
terecht in het kabouterbos. Daar konden we nog lekker spelen. Zowel de mama’s, papa’s,
juffen en kleuters hadden genoten van deze leuke ochtend.

Geestig klasnieuws
Bezoek aan dierenarts
Seb en Quin uit L3A vertellen over hun uitstap naar de dierenarts:
We hebben veel gezien: een slang en een heel schattig hondje. En een heel zielig veulentje.
De dierenarts moet een zwaar pak dragen.
De dierenarts heeft gezegd dat vleermuizen insecten eten.
Op een deur staat een speciaal tekentje dat je niet binnen mag.
We keken door een vergrootglas en hebben teken gezien.
Ook Madelon, Kyara en Amélie vertellen over het bezoek van L3B aan
de dierenarts:
Op vrijdag 19 oktober brachten we met onze klas een bezoekje aan de
dierenarts Eric Verhofstede. Hij heeft ons zijn spullen laten zien zoals zijn
vergrootglas, operatietafel en de botten van een hond op de foto. Er was
toevallig een poesje van 10 maanden dat net geopereerd was. Hij liet
ook zijn hondje Max zien. Het was leuk!
Uitstap recyclagepark
Robbe en Stiene uit L4A vertellen over hun uitstap naar het recyclagepark:
Wij kregen een eerst een rondleiding en een uitleg. Het is belangrijk om goed te kunnen
sorteren. Het is leuk om te weten wat je met de spullen kan maken. Maar pas op voor
asbest! En het is slecht als je batterijen in de natuur gooit! Gooi nooit vervuiling in de
natuur, zeker geen sigaretten!
Het was een leuke en leerrijke ervaring!

Geestig klasnieuws
Bezoek aan Mercatormuseum
Saartje, Ynske en Iemke uit L5A vertellen over hun bezoek aan het Mercatormuseum:
We klas 5a zijn naar het Mercatormuseum geweest op 15/10/18. Onze gids gaf veel uitleg
over verschillende kaarten voor Mercator en van Mercator. Het was super tof en we hebben ook aan veel specerijen geroken. Er waren ook 2 verschillende wereldbollen: één van
de wereld en één van de sterrenbeelden.
Een wist-je-datje: de mensen vroeger dachten dat ze
van de wereld konden vallen!

De spelotheek
Eva V en Jonah uit L5B vertellen over de Spelotheek:
In oktober startte een nieuw concept: De Spelotheek.
Het is gemaakt om meer respect op te brengen voor het spelmateriaal uit de speelbakken. Als je een soort speelgoed wil hebben moet je het eerst op je naam zetten,
en dan ben je daar verantwoordelijk voor. Dan kun met het bepaald materiaal spelen.
Als de bel 3 keer rinkelt, moet je je materiaal terug geven. Is het compleet, dan zetten ze een ja achter je naam. Als het niet compleet is, dan melden ze het op het papier en dan weten ze dat dat kwijt is. Was het een tennisballetje? Dan haalt Meester
Bart het op vrijdag van het dak. Twee kinderen van het 5de zitten aan de ‘balie’ van
de spelotheek. We vragen een paar kinderen om hun mening van de Spelotheek.
De lln van het 3e leerjaar zijn alvast heel enthousiast.
“Het is leuk, het is goed verzonnen.” Stijn D.V.
“Het is goed goed georganiseerd maar er moeten meer mensen staan
want het wachten duurt te lang.” Ylan
“Het is leuk maar het duurt te lang als je aanschuift is je ding al weg.” Cor

Geestig klasnieuws
Opbrengst groene thee Juf Katelijne
Bij juf Katelijne kon je de hele maand oktober genieten van een
kopje groen thee met een lekker stukje chocolade, voor de prijs van
één euro. De opbrengst ging integraal naar het Ghostrunners-team
(Levensloop). Er werd 125 euro opgehaald. Dankjewel voor jullie
bijdrage!
Levensloop 2018
Directeur Bart, Richard Windels, meester Bart en meester Michael
hebben zich met hun loopclubje ook dit jaar weer ingezet voor levensloop. Ze zorgden voor lekkere dingen op het terrein van levensloop en zorgden er ook voor dat er gedurende 24 uur lopers
voor hun team aan de slag waren. De opbrengst was een groot
succes. Er werd iets meer dan 7000 euro opgehaald voor de
stichting tegen kanker. Bedankt voor jullie bijdrage!
GSM-inzamelactie
In samenwerking met GoodPlanet Belgium en Proximus zamelen we op school (oude) GSM’s
in. Vanaf 5 november kan je deze deponeren in de inzamelbox van Recupel in de inkomhal
van de Kieldrechtstraat of aan het bureau van de Hulststraat.
Hoe meer toestellen we inzamelen:
Hoe minder grondstoffen we verkwisten.
Hoe groter de beloning die wij als school krijgen. Voor de ingeleverde inzet kunnen we
kiezen uit tablets, desktops of laptops. Ook deze toestellen zijn reeds gebruikt geweest.
Ze worden voor de scholen opgefrist en krijgen hier een tweede leven.
Voor meer vragen en informatie kan je terecht bij één van onderstaande juffen. Bedankt voor
jullie inzet!
Werkgroep Milieu
Juf Carina L2A, juf Marianne L2A, juf Sofie LB, juf Miranda L4B, juf Joke L5B en juf Eline L6B

Familienieuws kleuters
Stan uit de Julekesklas (K1A) kreeg er een broertje
Wout bij, proficiat aan de ouders!

Geestige nieuwkomers
Na de herfstvakantie verwachten wij 4 nieuwe vriendjes die starten
aan hun avontuur op school.

In K1A (juf Ellen/juf Annemie) verwelkomen we Feelien en Diego.

In K1B (juf Sabine/juf Debbie) verwelkomen we Ella en Roberto.

Sport en beweging
Bodymap oktober
Op 8 oktober kwamen Biba en Loeba nog eens langs om samen met ons te bewegen.
De kleuters toonden wat ze de voorbije weken hadden geoefend.
Biba deed de nieuwe bewegingen voor voor de lagere school. Deze bewegingen doen
we vanaf nu elke dag op vier momenten in de klas.
Tot de volgende keer
Biba en Loeba!

Oriëntatieloop 4-5-6
Op maandag 8 oktober ging het zesde leerjaar een hele dag zich oriënteren in het
bos. In hun bezit enkel een kaart en een kompas. Op de kaart stond een plaats aangeduid. Deze plaatsen moesten ze zoeken, en een gaatje in hun controlekaart knippen.
Op dinsdag 9 oktober was het de buurt aan het vijfde leerjaar. Zij deden hetzelfde
als het zesde leerjaar. Ook hier werd veel plezier gemaakt.
Woensdag 10 oktober was het dan de beurt aan het vierde leerjaar. Zij deden een
verkorte versie van de oriëntatieloop. Het was tof!
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De oriëntatieloop was een groot succes. De meeste groepen waren al
goed op weg, met de kaart en het kompas. Bij een paar groepen moesten
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In de voormiddag was het opwarmen en in de namiddag begon het echt.
In de voormiddag was het nog even heen en weer klauteren. In de namiddag was het 1 grote toer van 4km.
Ook Kato, Yentl en Eva VH uit L5A vertellen over de oriëntatieloop:
Op dinsdag 2 oktober was het oriëntatieloop. Wat moesten we doen. We krijgen een kaart en een kompas en
moesten de juiste posten zoeken in het bos. We moesten
zonder juf of meester in het bos gaan zoeken met kompas
en kaart en in groepjes. Op die kaart stond gefluoresceerd
naar waar we moesten gaan. Het was heel leuk maar wel
vermoeiend. 11 posten na elkaar zoeken en dat was nog
wel een eind. Op het einde waren we lekker aan het drinken en eten… dat smaakte!!!

Timo en Dina uit L6B willen ook nog wat vertellen:
Het was super leuk om te lopen en de groepjes waren ook tof! Je kunt er je kennis van
het Clingse bos zeker in gebruiken. Het was leuk dat we er eens alleen op uit mochten
trekken.

Sport en beweging

Sportnieuws: De 10de Klingse Boscross 7/10
Voor de tiende editie van de Klingse Boscross waren alle ingrediënten aanwezig om er
een geweldig loopfeest van te maken. De zon was van de partij en het bos zag er nog
nooit zo zomers uit in oktober. De kinderen hadden goed getraind, mama’s en papa’s
wilden het beste van zichzelf geven en ook leerkrachten wilden hun beste beentje voorzetten.
Groot en klein, jong en oud, iedereen was van de partij voor dit groot loopfestijn! Onze
school was goed vertegenwoordigd met uit alle leerjaren verschillende deelnemers!
Maar goed ook want onze school draagt gezond bewegen hoog in het vaandel.
Hieronder volgt een lijstje met de deelnemers en kijk maar goed, want sommigen liepen
meer dan hun wedstrijd met de jeugd alleen! Sommigen liepen de wedstrijd van de volwassenen mee en gingen zelfs met een paar medailles aan de haal!
200m: Proficiat aan al onze flinke kleutertjes, zij waren met velen!
500m: Helena, Josse, Robbe, Mauro, Ine, Elenore, Izzy, Louis, Florian, Mohammad,
Lotte, Elise en Kobe uit het eerste leerjaar.
Margot, Merel, Eef, Arne, Jayden, Rieno, Chloë, Lise, Kira en Vince ( GOUD ) uit
het tweede leerjaar!
800m: Rune, Mattijs, Milan ( ZILVER ), Seb, Maud, Kady, Erin, Julissa ( GOUD )
Brecht, Ruben, Brayden en Kyara uit het derde leerjaar!
Emelie, Seppe, Kobe M, Alain, Marie, Vic (liep ook 7.5 km!) uit het vierde leerjaar!
1000m: Femke (liep ook 5 km!), Ynske, Alexander, Mano, Bas ( liep ook 7.5 km!),
Mauro, Kira, Jayden, Lotte ( ZILVER en liep ook 5 km!), Inés, Eva en Arnout uit het
vijfde leerjaar!
Raven (+ 7.5 km haalde hierop ZILVER), Thibo, Maxim ( BRONS ), Cor, Pablo ( + 7.5
km en haalde hierbij BRONS ), Zensi, Niel, Stijn, Sandro, Chelsea, Ivo en Jonathan
uit het zesde leerjaar!

Proficiat aan iedereen die er bij was. Onze school is fier op
jullie.

Sport en beweging
Sportdag eerste en tweede leerjaar
Dinsdag 9 oktober was wel een zeer sportieve dag voor de kinderen van het eerste en
tweede leerjaar. Juf Cathérine en juf Ellen zorgden voor een sporthal vol uitdagende
bewegingsactiviteiten.
De kinderen keerden moe en voldaan naar huis van deze geslaagde sportdag. Een gezonde geest in een gezond lichaam!

Sportdag kleuters
Op woensdag 10 oktober trokken we met de ganse kleuterschool naar de sporthal Molenberg voor een heuse bodymap sportdag! We dansten met Biba en Loeba en in de zaal waren verschillende posten met tal van bewegingsmogelijkheden. Zo konden we springen op
de trampoline, met grote blokken bouwen, een omloop volgen, klimmen, op het springkasteel springen en zoveel meer.

Woordje van de directeur
Beste ouders, beste kinderen,
Een nieuwe maand, een nieuw krantje. Met heel veel nieuws en weetjes. Sinds vorig
krantje is er op school weer van alles gebeurd. De beloofde beamers zijn geplaatst en
goedgekeurd, hopelijk kunnen we er nu terug voor vele jaren tegen. We zijn op stap geweest naar het bos, naar theatervoorstellingen, de voorleesmomenten in de bieb, enz. Te
veel om op te noemen. Onze vierde en zesde klas zijn naar de Koningsdijk getrokken om
samen met kinderen van heel veel andere scholen, ook uit Clinge en Hulst, het traject
van de dodendraad te doen herleven. Ze hebben bloembollen geplant langsheen het traject zodat elke lente een lange sliert krokussen ons zullen herinneren aan WO I.
De boscross was voor de tiende keer een sportieve topdag voor groot en klein. Proficiat
aan alle kleutertjes en lagereschoolkinderen die letterlijk hun beste beentje voorgezet
hebben, maar ook aan de vele ouders die enthousiast meegelopen hebben.
Heel veel dank ook aan iedereen die op een of andere manier op 20 en 21 oktober zijn/
haar steentje bijgedragen heeft aan de levensloop in Beveren. Met ons team “de
Ghostrunners” hebben we weer een mooie bijdrage kunnen leveren aan de actie “Kom
op tegen kanker”. Het eindresultaat is nog niet gekend maar dat het meer is dan vorig
jaar is nu al zeker!
De nieuwe maand brengt ook weer wat nieuwigheden. Een kleine opsomming:
Na de vakantie start in de Hulststraat kortopvang in de school. Dit is voor de kinderen
van het 1ste en 2de leerjaar. Net als in de Kieldrechtstraat zal dit op maandag, dinsdag en
donderdag zijn. Ook na de vakantie, starten we zoals vorige jaren met verse soep in de
lagere school. Veel dank aan de mooie ploeg soepouders die weer paraat staat voor onze kinderen.
Onze zwemmers van 1ste tot 4de leerjaar zullen vanaf november een badmuts dragen met
een kleur die naar hun zwemgroepje verwijst. Dit heeft het zwembad in Hulst ons gevraagd omdat ze zo tegemoetkomen aan de veiligheidsvereisten die opgelegd worden.
De badmutsjes zijn ondertussen bij ons aangekomen en worden bij de eerste zwemles
uitgedeeld.
Heel wat nieuwigheden en we zijn nog maar 2 maanden ver! We gaan er samen mee
aan de slag en we genieten ondertussen van mooie herfsttaferelen in ons prachtig bos!
Geestige groetjes!
Bart

Geestige mensen in de kijker
Interview met Anne-Marie
Wat vind je zo leuk aan deze job?
Ik vind het zeer leuk om met kinderen om te gaan. De kinderen zijn steeds opgewekt en
spontaan en dat maakt het heel leuk om te doen.
Hoe lang doe je dit al?
In januari doe ik het al 6 jaar. En ik doe het nog steeds heel graag.
Om hoe laat moet je hier zijn?
Ik probeer er steeds om half 12 te zijn maar eigenlijk ben ik er wel altijd een beetje vroeger. Ik wil niet te laat komen.
Hoe ben je bij deze baan terechtgekomen?
Ze hebben het me voorgesteld en ik heb het met veel plezier aangenomen.
Zijn er minder leuke dingen die je al hebt meegemaakt?
Ja, soms zijn er wel eens stoute of onbeleefde kinderen. Dat is niet zo leuk. Ik doe mijn
best voor de kinderen en dan is het leuk als ze steeds lief en beleefd zijn.
Het je ooit al eens een blunder begaan?
Ik heb al heel vaak gemorst met soep. Het is niet zo makkelijk om de soep vanuit de grote
bekers in de kleine kommetjes te krijgen.
Bedankt voor dit interview.

Geestige klas in de kijker: de eendjesklas!
Wie zijn wij? Dat zie je meteen aan onze klasdeur en in onze klas, wij zijn de eendjesklas!
Wij zitten met 15 vriendjes in een mengklasje van peuters en 1 e kleuterklassers.
Wij houden van spelen in de hoekjes en vinden de grapjes van klaspop Bodo steeds
een beetje gek!
In de kring vertellen we verhalen, zingen we liedjes, spelen we spelletjes,
doen we de bewegingen van Biba en Loeba en is het altijd een fijn samenzijn.
We knutselen, puzzelen, spelen gezelschapsspelletjes en doen nog zoveel andere dingen aan de tafeltjes.
Elke week kijken we een momentje naar tik-tak: de deurtjes gaan open,
het muziekje begint en tal van fragmentjes zijn te zien.
We doen ook wekelijks aan schrijfdans: we laten ons hele lijfje bewegen in de ruimte
en later doen we dit ook met onze armen op het vlak!
Wekelijks trekken we naar het bos, het is zo fijn om het verschil in seizoenen op te
merken doorheen het jaar en de vele ruimte die we daar hebben, zorgt ervoor dat we
lekker kunnen ravotten, spelletjes spelen, een zoektocht houden,…
Kortom, veel tijd om stil te zitten hebben we niet en dat is maar goed ook, want we zijn
niet voor niks een bodymap school!
Groetjes, juf Debbie en alle kapoentjes van de eendjesklas!

Uit de geestige kindermond
Grappige uitspraken en artikels geschreven door onze leerlingen
Grappige uitspraken en versprekingen
Mijn oma heeft een mayonaise (lees: manege).
Ik heb me in de hol geschoten! (lees : ik ben een beetje zenuwachtig)
Er is nieuw speelgoed in de spelotheek! ‘Betankballen’
Er zijn vier nieuwe ‘biepers’ (beamers).
Vanwaar komen de Romeinen? Van ‘Romenië’.
Juf, hoe maak je een bij blij? … Door de letter ‘r’ toe te voegen! Euhm…
ik bedoel de letter ‘l’.
Ik woon in één van de eerste huizen, nummerplaat 56.
Wat is een tentensnotter of zoiets juf? (Paternoster)
Welk geluid maakt een vis? ‘Blubberen’
Dennenappels groeien aan een ‘dennenappelboom’!
In de kring... Juf: welk dier is dit? Kind: een gans. Juf: nee, het begint
met de letters zw. Kind: een zwans!
Tijdens de activiteit ouderparticipatie "soep maken" zei een kleuter
"ze" (de soep) is toch al afgekoeld waarop een kind reageerde "ikke
niet".
De paarse dop van de drinkfles van Indy vliegt tegen het plafond (door
het spuitwater erin) net nadat de juf vertelde over een leeuw. Iedereen
verschoot en lachte!

Vooruitblik november
05/11/18

Instapmoment nieuwe kleuters
Zwemmen 1A-2A-3A-4A

07/11/18

Vergadering ouderraad

08/11/18

Schoolvoorstelling 5de en 6de leerjaar : “Allemaal mensen”

12/11/18

Zwemmen 1B-2B-3B-4B

14/11/18

Doe-dag Reynaertcollege zesde leerjaar

15/11/18

Medisch schooltoezicht 2de kleuterklas (deel 1)

17/11/18

Vormselcatechese

19/11/18

Voorleesweek
Zwemmen 1A-2A-3A-4A

20/11/18

Voorleesweek

21/11/18

Voorleesweek

22/11/18

Voorleesweek
Medische schooltoezicht 2de kleuterklas (deel 2)
Bezoek aan de Sintateliers 2de leerjaar

23/11/18

Voorleesweek

26/11/18

Zwemmen 1B-2B-3B-4B

28/11/18

Oudercontacten kleuterschool

29/11/18

Oudercontacten kleuter school
Sportdag 1ste kleuterklas

30/11/18

Bodymap Bosdag
Sportdag 2de kleuterklas

