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Beste ouders, 
 
We konden het bijna voorspellen dat na een natte zomer een mooie septembermaand zou volgen. 
En gelukkig maar, want het is toch fijn om met mooi weer naar school te komen. We kunnen hier 
allemaal zo genieten van de groene speelplaatsen en het schoolbos. 
 
De afgelopen schooljaren werkten we met ons leerkrachtenteam hard aan een visie op ons schoolbos. 
Een breed aanbod aan uitdagingen lonkt kleuters en leerlingen naar buiten en naar het bos: 
- een rustige plek voor de jongsten van onze school in het sprookjesbos 
- klimtuigen voor de avontuurlijke kinderen 
- plekken om kampen te bouwen 
- een uitleenhuis met natuurlijk speelgoed 
- een blotevoetenpad 
- een heraangelegde verspringbak  
- een fit-o-meter voor groot en klein 
- een educatieve hoek met weerhuisje en kijkplaten over het bos 
- een vogelnestschommel 
 
De laatste loodjes worden gelegd. En we hopen op een plechtige opening in november. De juiste da-
tum en het uur hoort u nog. 

Bovenop dit aanbod stappen we met heel het team in een Erasmus+ project over Outdoor Learning. 
Gedurende vier schooljaren gaan er telkens twee leerkrachten naar het buitenland. Zij worden onder-
gedompeld in de sfeer en visie van scholen die dit reeds in de praktijk toepassen. Hopelijk brengen 
ze veel ervaringen mee om in onze school nog meer dan nu in en met de natuur te leren. 
 
Dit schooljaar gaan juf Evi en juf Ellen naar Oulu in Finland. 
 
In een veranderende samenleving proberen we met ons schoolteam mee te bewegen en andere vor-
men van lesgeven te implementeren. Zo trachten we al onze leerlingen uit te dagen op hun niveau. 
Niet enkel met het Erasmus-project outdoor learning maar ook met onze prioriteit ‘lesgeven in diver-
siteit’. 
 
Mevrouw Ann 
 

                     RESPECT GEVEN # FIJN SCHOOL BELEVEN  

Bij het dragen  

van een schooluniform 

staat je persoonlijkheid  

in de kijker,  

niet je kleding. 



FAMILIENIEUWS 
Op 12/08 mocht Aiden (L4A) zijn broertje Matteo verwelkomen. 
Amy Bogers (K2) werd op 01/09 grote zus van haar broertje Jayson.  
Younes El Maknouzi (K2) werd op 20/09 grote broer. 
 
 

 
    Tuur Van Gelder (K2) nam op 08/09 afscheid van zijn oma. Veel sterkte! 

JARIGEN VAN DE MAAND OKTOBER: 
K1 : Kai Rens 
K2 : Luca Le Blon, Amy Bogers 
K4 : Jaden Mandé 
K5 : Zahra Rahimi, Jeremiah Van Vlierberghe Franck 
L1 : Lyam Coopman 
L2 : Liv Schoonheydt-Hermans, Nio Blomme 
L3 : Luka Janssens, Gabriel Rau, Matthias Vercauteren 
L4B : Lucas Smeulders 
L6 : Lukas Belmans 

                      ?? GROOTOUDERFEEST ?? 
 
Wat kijken we ernaar uit om alle grootouders van onze kleuters weer op school te mogen ont-
vangen! 
Maar helaas is het op dit moment nog niet toegelaten. 
De regelgeving vermeldt:“Essentiële derden zijn op school toegelaten indien hun aanwezigheid op school noodzakelijk is voor het beha-
len van de leerplandoelstellingen en in functie van de begeleiding van de leerlingen. Die inschatting maken de onderwijsinstellingen 
zelf. Neem maatregelen om niet-essentiële derden (bezoekers) te weren.” 

 
Buiten organiseren? Het is best koud om lang stil te zitten. 
En wat als het regent? 
 
Het podium is alvast besteld en de dansjes worden geoefend. 
We wachten echter nog even af. 
Voorlopige data: 13 en 14 oktober 

    Vogelnestschommel is een succes! 
 
Ons schoolbos biedt heel wat uitdagingen aan onze kinderen. 
Einde vorig schooljaar plaatsten we een vogelnestschommel. Deze biedt de moge-
lijkheid om samen te schommelen. Dat is toch veel leuker dan alleen!  

Je kan er ook heerlijk in gaan liggen en helemaal tot rust komen. 
Dankzij de steun van Cera konden we deze schommel aankopen en plaat-
sen. 
 
 “Met zo’n 400.000 vennoten is Cera een van de grootste 

 coöperaties van België. We brengen  
 mensen, middelen en organisaties  
 samen, bundelen krachten, nemen  
      initiatieven en realiseren projecten met een           
 duidelijk doel: samen investeren in  
 welvaart  en welzijn.” 
       Meer weten? Surf naar www.cera.coop  

http://www.cera.coop


L3 

Het 3de leerjaar vloog er al meteen in dit schooljaar. Tijdens 
de taallessen leerden we alles over vliegen. We vertelden ook al 
veel over onze familie tijdens de lessen van W. O. Binnenkort 
leren we over de dieren op de boerderijklassen. Wij kijken er 
heel hard naar uit! 

K5 
Welkom in de uilenklas, waar we met 14 
vriendjes zitten. We zijn gestart met het 
thema Spatje en zijn vormenvriendjes, de 
verschillende vormen en kleuren komen 
ruim aan bod. Spatje is een ruimteman-
netje en vertrekt na de eerste week terug 
met zijn ruimteraket. Aanleiding om het 
volgende thema over de ruimte te leren: de 
7 planeten, de astronauten en nog veel 
meer…. Het wordt een heel boeiend thema! 

K4 
Met 5 meisjes en 8 jongens is het een heel toffe 
bende in de vlinderklas. We verwelkomen ook 
een nieuw vriendje: welkom Mohsin! 
Het gaat een super tof jaar worden!! 

K1 
De kinderen van de vosjesklas voelen zich helemaal thuis in ons 
gezellig klasje. De eerste dagen hebben we verschillende spelle-
tjes gespeeld om zowel de kinderen, juf en de school te leren 
kennen. Samen met de konijntjesklas luisterden wij naar een 
verhaal van Vos en Haas. Nu leren wij over het kleurenmonster. 
In dit thema komen heel wat kleuren en gevoelens aan bod, bv: 
het rode monstertje is boos, het gele is blij, het groene is rustig. 
Heel het schooljaar zal het monstertje ons helpen bij hoe wij 
ons voelen. 

L5 

 Voor ons eerste thema van W.O. trokken we naar Bokrijk. 
We werden terug gekatapulteerd naar de vorige eeuw! 

 De eerste Franse woorden hebben we onder de knie,       
c’est chouette! 

K2 
De eerste weken leerden we  onze nieuwe konijntjes-
klas kennen en ondertussen voelen we ons al super 
goed. Nadien leerden we over thema ‘kleur’. De 
kleuren geel, groen, oranje, blauw en rood kennen 
we als de beste. We mochten ook elke dag in één van 
deze kleuren gekleed naar school komen. Grappig! 

K3 
Wat hebben we een gezellige olifantenklas 
met een heel toffe groep kleuters. De eerste 
dagen hebben we elkaar, de klas en de school 
leren kennen. We kunnen allemaal en hele-
maal alleen een olifant tekenen. Doordat we 
samen een brainstorm hebben gemaakt, zijn 
we nu gestart met thema wilde dieren. Pas 
op! Je mag ze niet voederen of aanraken. Op 
eigen risico de klas betreden. Wilde dieren 
kunnen erg gevaarlijk zijn! 

L4A 

Iedereen heeft zijn plaatsje        
ingenomen en voelt zich goed thuis 
in onze klas. 
 

L1 
In het eerste leerjaar zitten niet alleen 19 
toppertjes in de klas, er zijn ook 2 knots-
gekke dieren. Hup leert ons lezen. We 
kennen ondertussen al heel wat woordjes 
en lettertjes. Af en toe haalt hup een gek-
ke streek uit en verstopt hij de letters in 
zijn buidel. Aap helpt ons met het schrij-
ven van de lusjesletters. Niet makkelijk! 
Maar we oefenen op heel wat manieren. 
In het zand, met krijt op de grond, op het 
raam hihi en zelfs in scheerschuim. Spe-
lend leren en dan liefst zoveel mogelijk 
buiten!  

   L2 

We versloegen de draak tijdens ons ridder-

feest en klonken op een leuk schooljaar.  

We verwelkomen juf Lotte en zorgen er-

voor dat we ons beste beentje voorzetten. 

L4B 
We hebben mogen     
dromen over onze ver-
jaardagslievelingskost. 
Zo is onze kalender     
ontstaan. 

L4A & L4B 
Onder een stralend zonnetje hebben we langs 10 
diensten van de gemeente gefietst. We gaan er         
zeker nog enkele bezoeken. 
Oh wat tellen we af naar de boerderijklassen! 

L6 
L6 is een toffe klas waar iedereen zichzelf kan 
zijn. We zijn ook de trotse peter of meter van de 
kinderen van L1. 
We weten al alles over de Europese Unie. Al is dat 
niet zo gemakkelijk om uit elkaar te houden: Eu-
ropese Commissie, Europees Parlement, Europese 
raad, ... 

SPORT KS 

Met het goede weer spelen 
wij onze spelletjes op de 
speelplaats of in het bos. 
Elke turnles beginnen wij 
met een leuk dansje. 
Een dikke duim voor al de 
meisjes die komen turnen in 
een broek, bedankt mama’s 



Vrijdag 1 oktober Klasfoto’s 

Zaterdag 2 oktober  

Zondag 3 oktober  

Maandag 4 oktober KS + LS Netje & Slons (jaarthema) 

Dinsdag 5 oktober Dag van de leerkracht 

Woensdag 6 oktober L5 + L6 zwemmen (met fiets komen!) 

Donderdag 7 oktober  

Vrijdag 8 oktober L4 recyclagepark (met fiets komen!) 

Zaterdag 9 oktober  

Zondag 10 oktober  

Maandag 11 oktober L3 week van het bos 

Dinsdag 12 oktober L1 + L2 kinderboerderij Mikerf 

Woensdag 13 oktober KS Grootouderfeest (onder voorbehoud) 

L5 + L6 zwemmen (met fiets komen!) 

Donderdag 14 oktober KS Grootouderfeest (onder voorbehoud) 

Vrijdag 15 oktober Individuele foto’s 

Zaterdag 16 oktober  

Zondag 17 oktober  

Maandag 18 oktober L3 + L4 boerderijklassen 

Dinsdag 19 oktober L3 + L4 boerderijklassen 

Woensdag 20 oktober L3 + L4 boerderijklassen                         Uniformloze dag 

L5 + L6 zwemmen (met fiets komen!) 

Donderdag 21oktober 20.00u ouderraad 

Vrijdag 22 oktober Dag van de jeugdbeweging (je mag in uniform jeugdbeweging naar school 
komen) 

Zaterdag 23 oktober  

Zondag 24 oktober  

Maandag 25 oktober Bestelling wafelverkoop ouderraad binnenbrengen! 

Dinsdag 26 oktober Jogging 

Woensdag  27 oktober Bib 
Kijkdag KS 10.30u—11.30u 
L5 + L6 zwemmen (met fiets komen!) 

Donderdag 28 oktober KS + LS Oudercontact  

Vrijdag 29 oktober KS + LS Herfstwandeling 

Zaterdag 30 oktober  

Zondag 31 oktober  

KS = kleuterschool                       LS = lagere school 

HERFSTVAKANTIE  


