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EXTRA VOORLEESPLEZIER 
Een gulle schenker gaf ons via het Davidsfonds een schoolbibbon van 40 euro. De kinderen van de eerste klas konden 
genieten van 2 voorleesboeken van Pettson en Findus. 
 

                
Juf Viviane 

FAMILIENIEUWS 

OVERLIJDENS: 

 

o Rita De Baets (66 jaar), 

moeder van juffrouw 

Annelies (2de lj) en oma 

van Ine (5de lj) en Juliette 

Verleye (3de kl) 

o Marcel Van Haverbeke (88 

jaar), vader van juffrouw 

Annette (3de lj) 

o Ghislaine Snauwaert (94 

jaar), overgrootmoeder 

van Hannelore (6de) en 

Evelien (3de) Boute  

 
ONZE OPRECHTE DEELNEMING! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Beste ouders, 

De donkerste dagen komen eraan en wij hebben het geweten. Meerdere klassen zitten in quarantaine. De leerkrachten 

vinden zich opnieuw uit: digitale lessen, hybride lesgeven, afstandslessen, … Ouders moeten zich noodgedwongen 

flexibel opstellen. Iedereen krijgt mijn respect en een gemeend dankjewel! 

Directeur Luc 

 

 

 

 

NIEUWS  
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WELKOM BIJ JUF NATHALIE 

Na de herfstvakantie zijn volgende 4 peuters gestart: Parsa, Axelle en Alexander, Yannis. 
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Nieuwtjes uit het vijfde leerjaar 
 

De klimaatbende in de klas 

We moesten als eerste opdracht een raadsel oplossen. 

Zo wisten we dat we naar Brugge mochten. Daar kregen we 

in de Stadsschouwburg een fantastische show. Terug in klas 

ontvingen we onze tweede opdracht, namelijk een naam voor 

onze ‘bende’ verzinnen. Dat is geworden: DE KLIMAATGENIEËN. 

Hieronder zie je ons logo! 

Milan, Ine, Pauline en Daan 

 

             
 

Halloweennamiddag 

In de namiddag mochten de kinderen zich verkleden. 

Elke klas heeft activiteiten gedaan. Bv.: het 5de en het 6de lj 

hebben een tekening gemaakt, opdrachten op de laptop 

bij een filmpje en we maakten een lekkere spin als tussendoortje. 

Dat was gemaakt van een schijfje appel, donkere chocolade, 

zoutstokjes en Smarties. Het 3de lj heeft pompoenen gemaakt. 

We konden verkleed op de speelplaats spelen. In plaats van gewone 

soep ’s middags was het spinnensoep. Als warme maaltijd was het 

dan heksenkrullen met oogballen. 

Jarne, Jordy en Ewoud 

 

Halloween 

Samen met het 6de leerjaar deden we hele leuke activiteiten. 

Om beurt maakten we spinnetjes met appel en daarover goten we 

chocolade. De ogen waren Smarties. Daarna deden we een opdracht 

op de computer. Tot slot tekenden we ook nog een skelet. 

Ondertussen waren de appels met chocolade klaar en mochten we 

ze opsmullen. De warmeters dronken over de middag soep met 

spinnenballetjes. Iedereen was griezelig verkleed. Tussenin konden 

we halloweenraadsels oplossen. Na al die leuke opdrachten 

was de dag opeens voorbij! 

Samira en Gaité 

 

Juf Evy 

 

 

Strapdag 

Op 17 september was er in de namiddag een groot 

spel met het 1ste tot en met het 6de lj. 

• Op wielen naar school (step, fiets,…) 

• Er waren ongeveer 8 spelletjes 

• We waren ingedeeld in 18 groepjes 

Er was ook een strapdansje. Indien we de opdracht 

goed volbracht hadden, mochten we één kaarsje 

van de 15 kleuren. 

Elias, Luna en Aline 

 



 

DE SINT 
De kinderen van de eerste klas schreven een eenvoudig briefje naar de Sint. 
 

 
 

SINT-MAARTENSSTOET: Zo fier, zo blij, met onze lampionnetjes erbij! 
 

                     
 

                     
 

Juf Viviane 



 

 

Park- en bosspelen  

 

Samen met de leerlingen van het vierde leerjaar vertrokken we met de bus 

naar het bos van de ‘Koude Keuken’ in Sint-Andries om daar het ‘grote 

beweegspel’ te spelen. Dit stond volledig in het teken van de 

voedingsdriehoek en de bewegingsdriehoek. 

In groepjes van zes gingen de kinderen op zoek naar één van de twaalf 

sportfiguren op hun scorekaart. Zo gingen ze op zoek naar de zwemmer of 

de wandelaar, de rugbyspeler, de skiër, de basketter,… Bij elke figuur werd 

een opdracht uitgevoerd. Na elke opdracht kreeg het groepje een afbeelding 

die ze op de juiste plaats op de bewegings- of voedingsdriehoek moesten 

hangen. Welke opdrachten de leukste waren? Daarover waren de meningen 

verdeeld. En zoveel kastanjes vinden was ook zo leuk! 

Maar dat het een toffe namiddag was en dat we heel veel bewogen hebben, 

dat staat als een paal boven water. 

 

                                   

                               

Juf Marleen 

 


