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Laat je STEM horen!
De broertjes Eddy en Freddy daagden de leerlingen van het vijfde
leerjaar uit om aan het programmeren te gaan. Ze deden dit eerst in
‘levende lijve’ toen ze elkaar moesten programmeren om bekertjes
te stapelen. Een ‘konijntje programmeren’, codes gebruiken, een
denkmachine ontwikkelen… en het vooruitzicht om een stappenplan
te creëren om tot een filmpje te komen. Het hoort er allemaal bij.
En bij deze is ons jaarthema stem officieel van start gegaan!

Vijf nieuwe gezichten op een rij!

Juf Priscilla is
terug van
weggeweest.
In L6, L4B en L1
zijn ze alvast heel
blij met haar come
back !

Juf Evelien zorgt
graag voor de
kleutertjes van de
Tijgetjesklas
terwijl ze onze
zwangere juf Fran
vervangt.

Juf Hilde is op
vrijdag klasjuf en
turnjuf van KC. Op
woensdag staat ze
om de twee weken
in voor zorg en
beweging in de
kleuterschool.

Juf Shana was
vorig schooljaar al
een uurtje bij ons.
Nu geeft ze turnen
aan L1 en dompelt
ze kinderen onder
in Bodymap.

Juf Brigitte is op
dinsdag juf van KA
en op donderdag van
KB. Ze is de turnjuf
van KE en staat ook
in voor zorg op onze
school!

Scholenveldloop
Meedoen is belangrijker dan winnen! Magnifiek dus… al die sportieve lopers die het beste
van zichzelf hebben gegeven op de scholenveldloop van dinsdag 26 september! EEN HELE
DIKKE PROFICIAT! Graag willen we voor Devlin (L1), Renske (L1) en Maya (L2) nog eens
apart applaudisseren. Zij wonnen een gouden, een zilveren en een bronzen medaille. Knap
gedaan, meisjes!
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Juf Sharina start als schoolassistente op onze school
Bewegingsopvoeding
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
Zwemmen in Wachtebeke
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Weekopening sociale vaardigheden door het 2e leerjaar
FRUITDAG op DIERENDAG
Bewegingsopvoeding
Officiële dag van de leerkracht
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Tandemlezen
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Zwemmen in Hulst
Uitstap naar een melkveehouderij in Koewacht
Voorstelling ‘Allemaal mensen’ (organisatie 11.11.11)
Voorstelling ‘Allemaal mensen’ (organisatie 11.11.11)
Crea-middag bij juf Caroline VDL in 4B

Bewegingsopvoeding
Weekopening met Eddy en Freddy
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
Zwemmen in Wachtebeke
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
Fietscontrole door gemeenschapswacht Patrick
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
Bewegingsopvoeding
Joepie! Meester Sander is jarig!
Dag van de opvangjuffen!
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding Vlaswiek

Geniet van een leuk dagje ‘jarig zijn’, juf Miek!
Nog een feestje dit weekend! Proficiat, juf Ann!
L1
Juf Sharina doet stage t.e.m. 27 oktober
L2
10.40
Bewegingsopvoeding
LS
14.40
Weekopening voorstelling kandidaten kinderraad
L1, L2, L3
8.45
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
L2, L3
10.40
Zwemmen in Wachtebeke
L6
13.15
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
STUDIEDAG ZILL voor de leerkrachten: Zin in Leren, Zin in Leven!
19.30: inschrijving van de eerste communicanten in de kerk van Moerbeke
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Sportvoormiddag Kronkeldiedoe
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Zwemmen Hulst
Verkiezingen kinderraad

Bewegingsopvoeding
Weekopening Sociale Vaardigheden door 4A
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
Workshop Techniek in de tekenacademie
Zwemmen in Wachtebeke
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
Bewegingsopvoeding
Speelvoormiddag + voorstelling Poppenklets
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Eerste rapport
Crea-middag bij juf Caroline VDL in 4B

START HERFSTVAKANTIE

Fietsencontrole
De jaarlijkse fietscontrole door Patrick - onze
gemeenschapswacht van de dienst veiligheid - gaat door op
woensdag 11 oktober. Boetes worden er niet uitgedeeld,
tips om het fietsen voor je kind veiliger te maken wel. Op
de fietscontrolekaart vinden jullie welke onderdelen
wettelijk verplicht zijn en waar je het best op let!

Verkiezingen op school!
Op 16 oktober is het zo ver! Op die dag kunnen de kinderen uit de bovenbouw, die
kandidaat willen zijn voor de kinderraad, zich voorstellen. Zij hebben dan welgeteld 4
dagen de tijd om campagne te voeren en kiezers te winnen, want op 20 oktober brengen
alle kinderen van de lagere school hun stem uit. Een groepje van vijf verkozenen mag zich
vanaf dan op regelmatige basis engageren voor een bijeenkomst van de kinderraad, waar
ze hun medeleerlingen kunnen vertegenwoordigen in belangrijke beslissingen.

Schoolfotograaf
Op maandag 9 oktober komt de schoolfotograaf langs. Naast unieke klasfoto’s
worden er ook individuele snoetjes getrokken. Zusjes en broertjes krijgen de
kans om samen voor de lens te poseren, en de kinderen van L5 en L6 kunnen
hun eerste pasfoto laten maken.

Milieu op school
Naast het beperken van de afvalberg op onze school, dragen we ook op een andere manier
bij tot een schoner milieu. Op onze school sparen we nog steeds lege batterijen voor
Bebat. Bebat ontwikkelde een spaarprogramma speciaal voor scholen: elke ingezamelde
kilogram aan gebruikte batterijen is goed voor 1 punt. En met die verzamelde punten mag
de school dan weer een keuze maken uit een catalogus. Op die manier hebben we al een
aantal nuttige en zinvolle zaken kunnen aanschaffen. Help ons dus zeker mee!

Gruwelijk eng! Kinderboekenweek 4-15 oktober
Kinderboeken met griezels en engerds staan centraal in de Kinderboekenweek 2017. Dat
belooft een loeispannende week te worden. Je bent nooit te oud om te griezelen. Maar de
grens tussen wat lekker griezelig is en wanneer het echt (te) eng wordt – de grens tussen
fictie en werkelijkheid – ligt voor iedereen anders. Monsters, spoken, nachtmerries,
zombies, schaduwen, angsten, heksen, achtervolgers: er is een moment dat ze onder je
huid of onder je bed kruipen. Door over ze te lezen kun je ze bedwingen, want het ‘kwaad’
wordt meestal wel overwonnen. De 63ste Kinderboekenweek vindt plaats van woensdag 4
tot en met zondag 15 oktober 2017. Voor het zesde opeenvolgende jaar zal Kinderen voor
Kinderen daarbij weer een single uitbrengen. Dat kan je beluisteren als je op deze link
klikt: https://kvk.bnnvara.nl/video/gruwelijk-eng
Intussen gaan ook de lezers voor de kinderjury van start. Juf Caroline
Dieleman is hier de ambassadrice voor onze school. Wie als leerling
instapt, bepaalt samen met àlle kinderen tussen de 7 en de 12 jaar welke
jeugdauteur het beste boek geschreven heeft. Dé max!

Verloren… gevonden… voorwerpen!
Elk schooljaar weer vinden we een hoop niet-getekende spullen: kledingstukken,
brooddozen, turngerief, flesjes, handschoenen, sjaals… we kunnen er bijna een eigen
winkeltje mee beginnen. Alle kinderen van de lagere school dragen dezelfde gele turn-Tshirt en hebben dezelfde zwarte turnzak van de Zonnebloem. Handig dus als die alvast
van de juiste naam voorzien zijn. Staat je naam op een eigendom die je verloren bent? De
verloren-voorwerpen-juf zorgt er echt voor dat die weer terecht komt.
JE NAAM OP AL JE SPULLEN???? DOEN!!!!!!!!!!

Nieuw op Gimme!
Voor anderstalige ouders
voorziet Gimme nu een
heus vertaalprogramma!
Onder de ‘knop’ planning
kan
je
een
taal
selecteren. Bij ‘opties’
kan je dan naderhand ook
wel
weer
naar
de
Nederlandse taal terug.
Boeiend… en een fijne
stap in de richting van
diversiteit in een kleurige
samenleving.

Helm op! Fluo top!
Helm Op Fluo Top is een gratis verkeersproject waarmee alle Vlaamse basisscholen het
dragen van een fietshelm en fluo-kledij op een plezante en eenvoudige manier kunnen
aanmoedigen. Een hesje en een helm dragen wordt vanaf nu écht leuk! Kom elke dag met
een hesje of een helm naar school en verdien zo stickertjes. Wanneer je voldoende
stickertjes verzameld en gespaard hebt, krijg je super toffe beloningen. Is je kaart vol?
Spaar dan verder voor je klas. Misschien win je wel een mooie prijs: gratis naar het
Serpentarium in Blankenbergen of naar de Zoo van Antwerpen of Planckendael… Surf
vliegensvlug naar www.helmopfluotop.be en lees alles over deze actie. En natuurlijk zal ook
de juf of de meester je alles van naaldje tot draadje (of van fluo-hesje naar helm)
uitleggen!

Lief en leed
Een ware babyboom! Daniël (KB) kreeg een zusje Sara. Voor Jody
(KB) kwam er een broertje bij met de naam Tygo. Famke (4B)
werd tante van Benjamin. Maxim (4B) is blij met zijn broertje
Nathan. Finn (L1) startte zijn schooljaar met een schattig
broertje Edinn. Yoran (L1) kreeg een broertje Gust. Luciana (L2)
is heel blij met haar kleine zusje Louisa. En Liam (L3) zorgt mee
voor zijn tweelingbroertjes Vince en Fons. We wensen al deze
baby’s en hun families een prachtig en boeiend leven toe!
We leven mee met oudleerling Brian De Nys en broer Brent (4B). Zij
namen afscheid van hun opa Ronny De Nys. Hij overleed op 5
september. Ook Luciana (L2) Rotaru en broer Iulian (oudleerling)
zullen hun opa missen. Opa Tinus overleed op 19 september.

