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OKTOBER 2018
Een school vol kleur!
Koning Goudgeel en Eefje Donkerblauw presenteerden
de mooiste gele en blauwe spullen uit hun koffertje.
Het was meteen duidelijk dat geel (bij de koning) en
blauw (bij dat blauwe Eefje) de favoriete kleuren zijn.
Eefje Hagelwit echter hield zich weer verscholen in
haar witte huisje. Kleur bekennen? Ze mag er niet aan
denken! Gelukkig zijn er de kinderen van het derde
leerjaar en de derde kleuterklas. Zij willen Eefje
Hagelwit deze maand helpen om van de kleur GROEN
te leren houden. Ze werken rond een groen boek,
zorgen voor een groen accent op het witte kleedje én
geven ook het huisje van Eefje Hagelwit een tintje
groen mee. Intussen breit Eefje Donkerblauw een
stukje groen aan haar sjaal. Geen gezeur in onze
‘school vol kleur’!

Fietsencontrole
De jaarlijkse fietscontrole door Patrick - onze
gemeenschapswacht van de dienst veiligheid - gaat
door op 10 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!

De schoolfotograaf komt!
Op maandag 1 oktober komt de schoolfotograaf langs. Naast de jaarlijkse
klasfoto’s worden er ook individuele foto’s getrokken. Zusjes en broertjes
krijgen om 8.45 de kans om samen voor de lens te poseren, en de kinderen
van L5 en L6 kunnen hun eerste pasfoto laten maken. Spannend!
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Vandaag komt de schoolfotograaf
8.45 Zusjes en broertjes worden eerst gefotografeerd
L1, L2
10.40 Bewegingsopvoeding
L1, L2
12.00 SVS Kronkelidoe in Zelzate
L4, 5AB, L6
14.40 Weekopening i.v.m. verkiezingen door de kinderraad
L2, L3
8.45 Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
L2, L4
10.40 Zwemmen in Zelzate
L6
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG OP SCHOOL van 9.00-13.00
L1, L2
Juf Evi Duyck doet stage
L3
8.45 Bewegingsopvoeding
L4
10.40 Bewegingsopvoeding
L5
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
L6
13.15 Herfst-blotevoeten-tocht
Dag van de leerkracht
L1
8.30 Zwemmen Hulst
L2, L4
9.15 Voorstelling in Amelberga: ‘Allemaal mensen’ (11.11.11)
L3
12.30 Crea-middag in L4 bij Caroline VDL
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Deze week zien de kinderen een film” Kleine handen in
een grote oorlog”. Project: De Dodendraad leeft.
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Voorstelling kandidaten verkiezingen kinderraad
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
Zwemmen in Zelzate
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
‘Wat is er aan de hand in Viesvuilland’ (workshop)
Fietscontrole + FRUITDAG
Start van het woensdaglezen!
Juf Evi Duyck doet stage
Bewegingsopvoeding
MST op school (vaccinatie)
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
MST op school (vaccinatie)
‘De dodendraad leeft’ – Actie witte krokussen planten
Dag van de kinderverzorg(st)ers, mensen van de opvang

Gefeliciteerd, meester Sander!
Verkiezingen KINDERRAAD
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Een gezellige verjaardag gewenst, juf Miek!
We gaan nog eens stemmen 
Joepie! Ook juf Ann is jarig!
L2
10.40 Bewegingsopvoeding
L1
13.15 Bewegingsopvoeding
LS
14.40 Weekopening sociale vaardigheden door L4
L1, L2, L3
8.45 Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
L2, L3
10.40 Zwemmen in Zelzate
L6
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
FRUITDAG
L1
8.45 Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
L1
20.00 Info-avond eerste communie in de kerk van Moerbeke
Proficiat met je verjaardag, meester Luc!
L1, L2
Juf Evi Duyck doet stage
L3
8.45 Bewegingsopvoeding
L4
10.40 Bewegingsopvoeding
L5
13.15 Bewegingsopvoeding Vlaswiek
DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
L1
8.30 Zwemmen in Hulst
KS, LS, CLB
8.45 MDO-voormiddag
L2, L6
13.15 Tandemlezen
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L1
KS, LS, WK23
L2, L3
L2, L5
L3
L4

10.40
13.15
14.40
8.45
10.40
13.15
13.15

L1
KA
KA, KC
5A
5B
L6
L4
LS, Miek
L5AB, L6
L4
L1, L2

8.45
11.00
8.45
9.35
10.40
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8.00
12.30
13.15

Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Weekopening in groen, geel en blauw 
Welkom aan de leesouders van het dinsdaglezen!
Zwemmen in Zelzate
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Op stap in het Stropersbos
FRUITDAG
Welkom aan de leesouders van het woensdaglezen!
Peuterspeelvoormiddag
Juf Evi Duyck doet stage
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding
Bewegingsopvoeding Vlaswiek
Rapport 1 wordt uitgedeeld in L1 tot L4
Technopolis Mechelen
Crea-middag in L4 bij Caroline VDL
Klas overschrijdend werken

START HERFSTVAKANTIE

Scholenveldloop
Meedoen is belangrijker dan winnen! De lopers, de supporters en
de organisatoren zetten hun beste beentje voor tijdens de
scholenveldloop op 25 september. ALLE kinderen van onze
lagere school liepen hun ronde uit. Dat ging gepaard met bloed
(soms), zweet (veel) en tranen (van vreugde). Een fantastische
prestatie en een dikke proficiat

Nummer buitenschoolse opvang
De buitenschoolse opvang is steeds te bereiken op het telefoonnummer van de school.
Tik je 03/779 84 65 in, dan krijg je zeker één van onze opvangjuffen aan de lijn.

Verkiezingen op onze school!
Op maandag 8 oktober is het zo ver! Op die dag kunnen de kinderen uit het vierde,
vijfde en zesde leerjaar - 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 vrijdag 12 oktober brengen alle kinderen van de lagere school hun
stem uit. Een groepje van zes verkozenen mag zich vanaf dan op regelmatige basis
engageren voor een bijeenkomst van de kinderraad, waar ze hun medeleerlingen kunnen
vertegenwoordigen in belangrijke beslissingen.

Je naam op je spullen? Alsjeblieft DOEN!
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.

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 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.

De dodendraad leeft!
In het kader van het Belgisch-Nederlandse project
‘de Dodendraad leeft’, doen al onze leerlingen van het
derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar mee aan de
lessen en acties die daaraan verbonden zijn. Op 8
oktober wordt voor hen de film ‘Kleine handen in een
grote oorlog’ geprojecteerd. In deze film worden de
belevenissen van kinderen in de eerste wereldoorlog
weer tot leven gebracht. Tijdens de lessen die daarop
volgen wordt er info gegeven over waar de grens loopt
in onze streek, over de verschillende partijen in de
oorlog, over de gevolgen voor de gewone mensen in
België en Nederland en natuurlijk ook over de
elektrische grensversperring tussen Nederland en
België die de naam ‘de Dodendraad’ kreeg.
De kinderen die meewerken krijgen de opdracht doosjes te
vouwen om ze daarna met krokusbolletjes te vullen. Die zullen ze
samen met heel veel andere kinderen op 11 oktober langs het
dodendraadtraject gaan planten. Eén bolletje nemen ze mee om
thuis te planten. Als dàt dan bloeit in het voorjaar, weten ze dat
ook de krokussen langs het traject in bloei staan en kunnen ze
gaan kijken. Een bijzonder initiatief dat hen altijd zal bijblijven!

Nog méér kleur in onze school!
In onze school vol kleur wordt ook afval weggooien in stijl gedaan. Op de eerste
schooldag poseerden Jasmijn, Kato en Beau trots bij hun ontwerp. Heel mooi gedaan!

Lief en leed
Een kleine babyboom! Quin (L1) en Toine (L2) verwelkomden deze zomer
hun lieve zusje Maud. Brent De Nys (5B) en oudleerling Brian zijn dan weer
super blij met hun zusje Hanne. En oud-collega juf Veerle Cerpentier werd
voor de derde maal oma van een prachtige kleindochter met de naam Lina.
We wensen al deze baby’s en hun familie heel veel geluk!

