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Woordje van de directeur
Beste ouders, beste kinderen,
November komt eraan, de natuur laat zijn mooiste, warmste kleuren
zien, de dagen worden korter, … Tijd voor een korte rustpauze voor
iedereen. En die is zeker verdiend!
Na een moeilijke start met een klas in quarantaine, en veel kinderen
weer kort of lang thuis, zijn we dan toch volop aan de slag kunnen
gaan in al onze klassen. Toch blijven we heel alert! Corona is er nog
steeds en probeert weer aan kracht te winnen. We zullen ook na de
vakantie ons strikt aan de opgelegde maatregelen moeten houden.
Eén van de gevolgen van corona in onze maatschappij, is de
achteruitgang van het verenigingsleven. Heel veel activiteiten werden
opgeschort, sommige verenigingen hebben het zelfs niet overleefd. In
deze moeilijke periode heeft ook ons oudercomité gezocht naar goede
alternatieve acties, en met succes! Zodanig zelfs dat er tegen half
december een hele mooie verrassing op de speelplaats in de
Hulststraat zal verschijnen!
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Dat was meteen ook een laatste wapenfeit van het ‘oude‘ oudercomité. Na
een oproep aan het begin van dit schooljaar, heeft een groep van een 10tal mensen met zeer veel enthousiasme het roer overgenomen. Dankjewel
Liselotte, Sarah, Nathalie, William, Katie, Lisa, Lyndsey, Levi en als
ondersteunende leden: Frits, Yolanda en Wendy. Ik wens hen een fijne
samenwerking met toffe activiteiten! Ons schoolteam staat klaar om er
samen met jullie voor te zorgen dat onze kinderen een top-schooltijd
mogen beleven! Het comité doet meteen ook een oproep naar helpende
handen, jullie krijgen binnenkort een Gimme-berichtje hierover.
Gezien de recentste ontwikkelingen zal het voor het nieuwe comité en
onze leerkrachten een grote uitdaging worden om allerlei activiteiten
coronaproof te organiseren. Het sinterklaasfeest is één van de eerste
grote momenten. Zoals het er nu uit ziet zal dit een te grote bijeenkomst
worden, het is bovendien ‘indoor’. We houden u zeker op de hoogte. Als
het niet in de sporthal mag doorgaan zullen we voor de kinderen een fijn
alternatief bedenken!
Verschillende kinderen van het tweede leerjaar hebben ondertussen hun
eerste communie gedaan. Dit was eigenlijk vorig schooljaar in het eerste
leerjaar voorzien. Het was meteen ook een ‘vuurdoop’ voor juf Katelijne
die dit schooljaar in alle klassen de godsdienstlessen verzorgt. Ik wil hen
allemaal een dikke proficiat wensen!
Op zaterdag 14 mei om 15.00 uur in de Sint-Egidius-kerk in Sint-GillisWaas zal er opnieuw een eerste communieviering zijn. Ditmaal voor de
kinderen die in het eerste leerjaar zitten. Het vormsel staat gepland op
30 april 2022, zelfde locatie, waarschijnlijk om 16.30 uur.
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Het weekend van 16 en 17 oktober was het Levensloop-weekend.
Ons ‘Ghostrunners’ team was zoals de afgelopen 4 edities weer van de partij.
Door corona was het deze keer een ‘light’-editie. Dankzij de ongelofelijke
inzet van iedereen op school, de fantastische acties waar heel veel kinderen
aan deelgenomen hebben en een prima opbrengst in het weekend zelf, zijn
we heel trots dat we als team 5500 euro(!) mogen overschrijven om de strijd
tegen kanker te helpen voeren!
Volgend jaar zijn we weer van de partij om misschien zelfs nog straffer uit de
hoek te komen!
Dankjewel aan iedereen die zijn/haar steentje bijgedragen heeft!!
We kunnen nu al iets aankondigen voor het einde van het eerste semester!
Aangezien de kerstvakantie op zaterdag 25/12 start, heeft de minister laten
weten dat de kinderen op vrijdag 24/12 in de namiddag vrij zijn. Onze school
maakt er voor de kinderen een volledige vrije dag van, in de voormiddag
organiseren we voor de leerkrachten een pedagogische studiedag, de
kinderen zijn dan vrij.
Tenslotte krijgen we van de minister dit schooljaar een mooie som geld om
de scholen in Vlaanderen op een hoger digitaal niveau te tillen. Binnen onze
scholengemeenschap is een werkgroep heel hard aan het werk om dit geld
zo goed mogelijk te besteden en om via groepsaankopen ervoor te zorgen
dat zo veel mogelijk kinderen hiervan kunnen profiteren! Tegen het einde
van dit schooljaar zullen de eerste extra computers verschijnen, maar
ondertussen wordt ervoor gezorgd dat o.a. de netwerken en de
internetverbindingen versterkt worden, dat leerkrachten de nodige opleiding
krijgen en dat er een technisch team klaar staat om ook nadien ervoor te
zorgen dat alles goed blijft draaien!
Een hele uitdaging voor onze scholen maar eentje waar onze school met heel
veel goesting naar uitkijkt!
Heel veel groeten en alvast een fijne vakantie voor jullie allemaal!
Directeur Bart
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Dit schooljaar zijn er twee mensen die zich jarenlang ingezet hebben voor onze
leerlingen op pensioen gegaan: Urbain en Anne-Marie.
Urbain heeft 5 jaar in weer en wind, en vol enthousiasme aan de bareel in de
Hulststraat gestaan. Hij heeft er mee voor gezorgd dat onze kinderen op een
veilige manier te voet of met de fiets tot aan de school konden geraken!
Hij was ook altijd paraat voor een leuk babbeltje met de ouders en de
buurtbewoners!
Anne-Marie heeft 9,5 jaar het beste van zichzelf gegeven in de Kieldrechtstraat.
Zij stond met veel liefde en plezier klaar voor alle kinderen: in de refter, op de
speelplaats, wanneer ze hen soep gaf, wanneer ze hen verzorgde, voor een
lach en een traan! Ook voor de leerkrachten was ze een grote hulp en steun en
toeverlaat!
Lieve Anne- Marie en Urbain,
geniet van jullie welverdiende pensioen!
En nogmaals een dikke dank je wel van ons allemaal!!!!
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Feestelijke opening nieuwe schooljaar
Dit jaar op 1 september was er de grote opening van het nieuwe
schooljaar. We liepen de speelplaats op en er werd van ons een foto
getrokken op de rode loper. We kregen een stuk cake en mochten
sinaasappelsap drinken. Toen we de klas ingingen maakten we
kennis met de meester. Hij vertelde alle regeltjes van zijn klas. Het
was een heel leuke dag, we hebben ons goed geamuseerd!!!
Geschreven door Brecht uit L6
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Op vrijdag 17 september was het een leuke dag. We hebben geen les
gehad, alleen een klein beetje over het verkeer.
We moesten met de fiets naar school komen. Wij (het 5de leerjaar)
hadden als eerste het fietsparcours.
Daarna hadden we een korte wandeling om te kijken naar
verkeersborden.
Dan kwam de politie langs om de fietsen te controleren.
Tijd voor de kilometerloop: iedereen moest 200 meter lopen om de
beurt en dan allemaal optellen!
Het zesde leerjaar was gewonnen met 6,1 km.
Vervolgens hebben we op het straplied gedanst. Vijf kinderen van 5A
mochten vooraan staan voor het dansje te laten zien. Dat waren
Lise, Axel, Alyssa, Chloé en Gülsu.
Na de boterhammenspeeltijd zijn we gaan fietsen naar een
speelpleintje in de buurt van OC De Route en mochten we spelen.
We waren terug op school en konden 10 minuten spelen en dan was
het tijd om naar huis te gaan.
Geschreven door Alyssa van 5A en Chloé van 5A
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Dag van de sportclub
Op 29 september was het dag van de
sportclub. Onze leerlingen mochten in
hun sportoutfit naar school komen!
Hieronder enkele leuke foto's!
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Politie geeft les in het vierde leerjaar
Op woensdag 29 september kwam er een politieagente lesgeven in
onze klas. Ze kwam lesgeven over verkeer. Eerst legde ze alle
verkeersregels uit. Daarna gaf ze les over de verkeersborden. Ze
toonde ook haar volledige uitrusting: pepperspray, handboeien,
kogels.
Hieronder staat een raadsel dat aan bod kwam, kan jij raden over
welk verkeersbord dat het gaat?
Hier kan je rechthoekige eieren eten!
Geschreven door Ine, Renée en Louise uit L4

Dorpsdichter
Op 8 oktober kwam de dorpsdichter langs. We
zijn met heel het vijfde leerjaar samen met
Patrick gaan wandelen. Hij heeft veel gedichten
voorgelezen. Er waren heel veel mooie bij. Hij
had zijn hond Ruby bij zich.
Hier is een stukje van een gedicht dat we
gekregen hebben:
tijd geeft hier ruimte
zorgeloos maakt hij een sprong in de luwte ….
Geschreven door Lise uit L5A
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Naar de bibliotheek in Sint - Gillis - Waas
Op dinsdag 5 oktober mochten we nog eens een uitstapje doen, namelijk
naar de bibliotheek in Sint - Gillis - Waas. We werden uitgenodigd door
‘Lotje’. Ze vertelde over haar avonturen die zij meegemaakt had. De
kinderen genoten ervan. Lotje heeft daarna nog de tijd genomen om een
praatje met ons te maken. Een dikke dankjewel aan alle bereidwillige
chauffeurs om ons naar de bibliotheek en terug naar school te rijden.
Geschreven door de kleuters en juffen van de 3de kleuterklas
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Boscross!
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Dag van de jeugdbeweging
Op vrijdag 22 oktober was het dag van de
jeugdbeweging. Net zoals ieder jaar kwamen er weer
heel veel leerlingen in hun jeugdbewegingsoutfit naar
school! Dit jaar zorgde de gemeente voor een leuk
springkasteel. Bedankt!
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Workshop recycleren en sorteren
Op maandag 25 oktober hebben we een workshop gekregen over afval
sorteren en recycleren. We hebben spelletjes gespeeld en allerlei vragen
opgelost. De juf heette Lisa. Ze wist heel veel over afval!
Voor het eerste spelletje lag er allerlei afval. Wij moesten het op de juiste
plaats leggen.
Bij het tweede spelletje stak de juf afval in de lucht. We moesten dan
kiezen of het restafval of PMD was door naar de juiste vuilzak te lopen.
Er was ook een filmpje met een soort van quiz waarbij we vragen
moesten beantwoorden. Je had vijf seconden de tijd om te antwoorden.
Het was tof vonden wij!
Voor meer informatie over
www.goodplanet.be surfen.

recycleren

Geschreven door Tibe en Elena uit L4
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Fruitsla voor Levensloop

De kleuterschool wou natuurlijk ook zijn steentje bijdragen voor
Levensloop. We doen dan graag iets waar de kleuters mee kunnen helpen
en waar ze dan ook nog resultaat van hebben ;)
We bestelden fruit bij ‘boer Peter’ en gingen dit met de 2de kleuterklas
ophalen. We moesten zelfs niet betalen: boer Peter sponsorde al het fruit
voor de hele kleuterschool! Enorm bedankt daarvoor!
Op school kregen we allemaal een snijplankje en mes en konden we
beginnen. De kleuters sneden zelf hun stukjes banaan, appel en aardbei.
De druifjes mochten er ook nog bij en toen konden we smullen. Het goede
doel smaakte nog nooit zo heerlijk!
Geschreven door juf Daphne, juf Veronique en de kleuters van de 2de
kleuterklas
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De sponsortocht voor Levensloop!
Op 15 oktober gingen we wandelen voor een goed doel. We
gingen lekker koekjes eten op een mooie plek. We hadden veel
plezier en ook veel bijgeleerd. Het was 7 kilometer, dat lijkt veel
maar het was heel oké.
Geschreven door Tjen en Xander uit 3B
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Wij hebben met heel de school dingen gedaan voor levensloop.
We deden onder andere een sponsortocht. Er werd fruitsla
gemaakt. We hebben soep gemaakt met het 6de leerjaar en deze
verkocht.
Ook kon je bij juf Katelijne bananen en rugzakken kopen.
Al dat geld dat we hebben ingezameld gaat naar Levensloop.
Levensloop is evenement dat geld inzamelt voor de Stichting
tegen Kanker.
Geschreven door Liesa uit L6
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DO 11/11/21
VR 12/11/21

Wapenstilstand (vrije dag)
Lokale vrije verlofdag

DI 16/11/21
WO 17/11/21

Fietsbosdag L3 + L4
Medisch onderzoek L6 (1/2)

WO 24/11/21
VR 26/11/21

Medisch onderzoek L6 (2/2)
Fietsbosdag L1 + L2

VR 03/12/21

Sintfeest op school (NM)

WO 15/12/21
VR 17/12/21

Welkomdag nieuwe kleuters
Kerstmarkt op school

VR 24/12/21

Pedagogische studiedag (geen school)
Start kerstvakantie

