
Woordje van de directeur
 

Beste kinderen, beste ouders, beste collega’s,

Vandaag, donderdag 27 oktober ’22, klom het kwik tot 21 graden en de volgende dagen beloven even warm te worden.
Van een mooie nazomer gesproken! De herfstvakantie staat voor de deur, bij dit weer voelt het eerder als een
lentevakantie aan. En toch, een wandeling in ons prachtige bos in de mooiste herfstkleuren, de dagen die steeds korter
worden, de klok die straks een uur verzet wordt, het zijn allemaal signalen dat we stilaan het jaar gaan afsluiten en dat
de winter zachtjes aan zijn intrede zal doen. Voor het zover is, is er op onze school nog bijzonder veel gepland. Na de
vakantie kan je je oude kledij, linnen, schoenen, handtassen,… die je misschien na de grote opruim deze vakantie
verzamelde, afgeven op school tijdens de Bag2School actie, je steunt er het oudercomité en dus de kinderen mee!
Sinterklaas zal op 6 december een bezoekje brengen, in de sporthal. Tussendoor organiseren onze leerkrachten
verkeersweken en zichtbaarheidsacties om onze kinderen te leren hoe je veilig door die donkere maanden geraakt. En
net voor we het jaar 2022 uitwuiven, worden jullie allemaal heel hartelijk uitgenodigd op de jaarlijkse kerstmarkt, dit jaar
op vrijdag 16 december. Heel veel om naar uit te kijken dus, maar nu eerst: een hele fijne vakantie en tot maandag 7
november!

Vriendelijke groeten,

Directeur Bart
 

't Geestig gazetje
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Appelmoes bereiden
In de kleinste klasjes leerden we over appels en peren! Samen
met de peuters en eerste kleuterklas maakten we verse
appelmoes!
Eerst keken we naar de appel en benoemden we het steeltje, de
schil en het klokhuis. 
Daarna mocht iedereen eens proeven!
Tenslotte gingen we aan de slag, onze vriendjes sneden de
appelschijfjes in stukken en dan was het even spelen en
wachten.. Het heeft gesmaakt, want er zat geen hapje meer in de
pot! 😊

Groetjes van: juf Annemie, juf Ellen, juf Selina en juf Debbie

 
 

⚡ Oudercomité Nieuwsflits ⚡
 

Binnenkort komt de Bag2School-actie er weer aan! Een
goed doel voor iedereen!

Thuis raken er wat kasten opgekuist en is er misschien
plaats voor wat nieuwe dingen. Daarnaast wordt het
ingezamelde textiel ook opnieuw gebruikt door mensen
die het broodnodig hebben én we verdienen er nog wat
centjes mee. Deze centjes komen ten goede aan onze
grootste schatten, onze kinderen. Jullie zijn heel erg
welkom met jullie “bags” vol textiel op 9 en 10 november.
 
Daarnaast zijn we dolblij dat ons oudercomité blijft
groeien! Een paar extra enthousiaste ouders zijn mee op
de kar gesprongen. Ook ons team van helpende handen
groeit gestaag aan! Zo kunnen we met nog meer mensen
onze acties vorm geven en … iedereen weet, hoe meer
zielen, hoe meer vreugd, joepie!

 



Op pad in het Stropersbos
Woensdag 12 oktober stonden 52 enthousiaste  kinderen van het eerste leerjaar en
de derde kleuterklas en 4 leerkrachten ongeduldig te trappelen om op avontuur te
gaan in Het Stropersbos, een prachtig natuurgebied op een boogscheut van onze
school. 
Vrijwillige ouders brachten de kinderen veilig naar de hoofdingang waar het
laarzenpad begint.
Ondanks het droge weer van de laatste dagen, moest er hier en daar toch door de
plassen geploeterd worden. Niet alle laarzen waren waterproof, niet alle laarzen
konden de diepe plassen trotseren, niet alle laarzen bleven veilig aan de voetjes zitten,
dat bleek al bij het begin van onze route.
Onderweg moesten we over houten brugjes en langs smalle, kronkelende paadjes,
baanden we ons een weg tussen het riet, de varens en de omgevallen bomen. En
terwijl de buizerd geruisloos wegvloog en de reiger roerloos bleef staan, genoten wij
verder van al het moois wat de natuur ons te bieden heeft. 
Bij de grote natuuroase konden we de dikste klimboom van het Stropersbos
bewonderen en bovenop de ‘Hertenheuvel’ keken we uit op de prachtige kudde
konikpaarden die op zoek was naar een plaats om te drinken. Sommige paarden
kwamen nieuwsgierig langs ons heen gewandeld. Ze hadden geen haast. 
Halverwege rustten we even uit op de overnachtingsplaats, om dan weer verder te
ploeteren tot bij het natuurlijke hindernissenparcours, dat ons rustig aan weer
terugbracht naar het begin van ons avontuur. 

Wat een prachtige ochtend!
 



Fotomuur



Planning november
 

za 29/10 tem zo 06/11 
HERFSTVAKANTIE 

 
ma 07/11: Start verkeersweek 

+ zwemmen L2 en L4a 
woe 09/11: Bag2School actie 
do 10/11: Bag2School actie 

vr 11/11: Wapenstilstand: geen school 
 

ma 14/11: zwemmen L3a, L3b en L4b 
di 15/11: filmvoorstelling L5, L6a en L6b 

woe 16/11: huis van de Sint K3, L1a en L1b 
do 17/11: rapport 1 + oudercontact lagere school 

vr 18/11: medisch onderzoek L4a en L4b 
 

ma 21/11: zwemmen L2 en L4a 
di 22/11: Personeelsvergadering → geen studie 
woe 23/11: toneelvoorstelling P en K1 (deel 1) 

vr 25/11: toneelvoorstelling K1 (deel 2) 
 

ma 28/11: zwemmen L3a, L3b en L4b 
                STEM olympiade L6a en L6b 

 
 

Gedicht: De natuur
 

Als ik wandel in het bos
 over het zachte mos, 

dan zie ik struiken, bomen, dieren
die me heel erg plezieren.

Soms valt er wel eens een eikel op je hoofd
maar dan ben je niet verdoofd.

De mooie beekjes stromen naar de zee,
en in mijn gedachten ga ik mee.

Het zachte zand voelt lekker aan je hand.
Als mijn zusjes zich vervelen

gaan we naar het bos om te spelen.
Ik hoor de krekel en de mier 

en ik bots op dorpsdichter Patrick Rotthier. 
 

Geschreven door Emma Van Vlierberghe


