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 Warme nabijheid en betrokkenheid 

Warme aanwezigheid doet deugd  

en doet mensen ‘groeien’.  

Toch bots je ook op grenzen.  

Anderen zorgzaam en troostend nabij zijn  

kan ook niet zonder zelfzorg.  

Zonder zuurstof geraak je opgebrand.  

“Ook waterdragers hebben dorst …”  

We hebben plekken nodig om thuis te komen.  

Onze diepste kern  

moet regelmatig ‘gesmeerd’ worden  

met zachte en voedende olie:  

ze dringt diep in ons door,  

ze maakt ons sterk en soepel,  

ze heelt pijn en verzacht wonden.  

Zo’n olie gaat dwars door alles heen.  

 

olie 
Balseming met olie in de oudheid,  

was een teken van respect voor de dode.  

November,  

maand om onze lieve doden te gedenken,  

om ze te ‘balsemen  

met de olie van onze zachte herinneringen’  

om wat ze voor ons betekenden  

en nog zijn.  

Laten we tijd nemen voor de stille, intense  

verbondenheid in de dagen van Allerheiligen 

 en Allerzielen.  



Naar paddenstoelenland met de uiltjesklas en dolfijnenklas 

Op 11 oktober 2017 gingen we met z’n allen naar Paddenstoelenland in de Tuin van Kina in Gent. Je zal 

misschien verwonderd zijn: paddenstoelen in het hart van de stad .. maar een wondere wereld ging voor 

ons open ! 

Wanneer je paddenstoelenland binnengaat, kijk je je ogen uit : 

Een echt paddenstoelenhuis waar je kan binnenstappen door een klein deurtje, met meubeltjes en zelfs 

een deurbel. 

Een grote tafel  waar een heleboel paddenstoelen staan die kinderen geknutseld hebben met allerlei ma-

teriaal. 

Grote paddenstoelen waar je kan op zitten of onder kan schuilen zoals onder een paraplu. 

Een paddenstoel met kussentjes waar je naar een leuk filmpje kan kijken. 

Een tafel waar je paddenstoelen kan puzzelen. 

Paddenstoelen die praten en waar allerlei lichtjes aangaan als je op het knopje drukt. 

Je kan zelf ervaren  hoe paddenstoelen groeien …… 

Het was een heel leerrijk bezoek en de kleuters zullen Paddenstoelenland niet vlug vergeten …… 

Wil je graag de foto’s zien? Ga dan naar de schoolsite en klik op de uiltjesklas . 

De Koekenverkoop door de ouderraad 

     Bestellen kan via een invulstrookje, maar ook via de schoolwebsite ! 

    Dank voor jullie steun ! 

                                 Verzamelen jullie al overbodige kledij?  

                                 We organiseren opnieuw een kledingophaling en dit op zaterdag 9 december.  

  Op donderdag 7 en vrijdag 8 december kan  op school reeds kleding worden  

  afgegeven, evenals bij garage G&A. 

 

  Hartelijk welkom op vrijdag 15 december  in de kleuterschool. 

                                 Vanaf 17u. kan je genieten van een sfeervolle kerstmarkt.  Meer info volgt later. 

Familienieuws 

Overlijden 

Maria Van Poecke, overgrootmoeder van Liv (dolfijnenklas) en Lenz (L2B) 

Marie –Jeanne Claeys, oma van Aster ( koalaklas) en Victor (L3B) 

Kamiel Van Bockstael, opa van juf Laurien (L3A) 

Aan de familie van de overledenen bieden we onze christelijke deelneming aan.  

We wensen hen alle steun en sterkte toe. 



Project 5e leerjaar 

Eind vorig schooljaar schreef het vijfde leerjaar zich in als mogelijke deelne-
mer van My Machine. De organisatoren van My Machine omschrijven het als 

             volgt:  

‘De MyMachine methodologie van IDEE over ONTWERP tot MACHINE gebeurt niet in afzonderlijke stappen. 
Integendeel. Het hele proces is gebaseerd op co-creatie, samenwerking tussen kinderen en studenten van 
alle onderwijsniveaus die als gelijken samenwerken om “droommachines” te realiseren gedurende één 
school/academiejaar. Small dreams, big ideas.’ 

My Machine wordt in Vlaanderen georganiseerd door de hogeschool HOWEST en dient om leerlingen lager 
en secundair onderwijs warm te maken om zich te verdiepen in het creëren van machines. 

We kregen in juni bericht dat we gekozen waren om deel te nemen aan het project. Per Vlaamse provincie 
mogen er 2 scholen deelnemen. 

Op dinsdag 17 oktober was het dan zover. Twee leerlingen uit de richting Industrieel Product Ontwerp kwa-
men naar het vijfde leerjaar en stelden zich voor als twee uitvinders die de hulp van de 38 leerlingen nodig 
hadden om een ‘droommachine’ te maken die nog niet bestaat.                                                                         
Aan de leerlingen was gevraagd om elk 2 voorwerpen mee te brengen. Eén voorwerp dat ze leuk vonden en 
één dat ze niet leuk vonden (wiskunde werkboek, toetsenmap, wekker, … ). 

Er werden 4 groepjes gevormd van 9 à 10 leerlingen en de eerste opdracht was om die beide voorwerpen 
aan elkaar voor te stellen en vervolgens met het groepje te zoeken naar mogelijke ideeën om die voorwer-
pen aantrekkelijker te maken. Na deze brainstorm moesten de kinderen één van hun ‘verbeterde’ voorwer-
pen tekenen als een soort machine.                                                                                                                            

Uiteindelijk werden er via stemming 4 machines weerhouden, uit elke groep één. In de namiddag moest 
elke leerling dan die machine proberen maken met karton, papier, drinkbekertjes, aluminium schoteltjes, 
satéstokjes, tape, lijm, ijzerdraad,…                                                                                                                             
Het werd een zeer leerrijke dag waarbij de leerlingen leerden hoe ze ideeën kunnen verzamelen om daarna 
iets te creëren. 

Van de 4 verkozen machines zal uiteindelijk één uitgewerkt worden door een student van HOWEST. Onze 
kinderen zullen in december een bezoek brengen aan HOWEST in Kortrijk om daar al een eerste prototype 
van een verkozen machine te gaan bekijken en eventueel bij te sturen.  Daarna zal de machine worden ge-
maakt door enkele leerlingen van het Scheppersinstituut. Ook daar gaan we op bezoek om te kijken hoe de 
machine gemaakt wordt.                                                                                                                                                 
En als kers op de taart zal onze definitieve ‘droommachine’ worden voorgesteld op ons schoolfeest op zon-
dag 3 juni 2018.  

Wie interesse heeft om het hele proces te volgen kan dit doen via ‘mymachinevlaanderen.be’ 

->de droommachines -> Work in Progress -> naam van onze school   

Oudercontact in de kleuterschool— inschrijven via de schoolwebsite !   

Op dinsdag 14 en donderdag 16 november worden de ouders van  
kleuters uitgenodigd voor het oudercontact.  

We starten dit schooljaar voor het eerst met een digitale inschrijving. 

Hoe schrijf je in vanaf vrijdag 3 november? 

Ga naar de schoolwebsite en klik op de klas van jullie kleuter. Daar zullen 2 links te zien zijn, voor elke con-

tactavond dus 1 link. Maak een keuze uit 1 van beide. Hierna verschijnt een formulier met mogelijke tijd-

stippen. Kies het tijdstip dat jullie verkiezen en klik dan op verzenden. Als een gekozen uur is aangeduid, zal 

dit daarna uit de keuzemogelijkheden verdwijnen. Mocht het inschrijven problemen geven, geef dan zeker 

een seintje en we helpen je dan gerust verder. 

 



Flits … laat je zien! Donkere dagen is fluo dragen !                                           

Om de verkeersveiligheid te verhogen tijdens de donkere dagen start na de herfstvakantie 

de actie ‘Laat je zien’. De actie loopt tot aan de krokusvakantie. Op geregelde tijdstippen zul-

len juffen en meesters controleacties uitvoeren en leuke beloningen uitdelen aan de kin-

deren die een fluohesje of een fluohesje én een fietshelm dragen. 

De klas waar de meeste kinderen dagelijks het fluohesje dragen én de fietshelm  opzetten, 

zal een week de wisselmedaille mogen ophangen in de klas. De herfstvakantie is ook een 

gelegenheid om eens na te zien of de fietsverlichting  wel degelijk werkt. 

Voorleesweek— van 20 tot 24 november 

In de voorleesweek zullen juffen en meesters dagelijks (in andere klassen) een kwartier-
tje voorlezen. In klas 4A voorziet juf Jolien theaterlezen. In de dolfijnenklas komt de oma 
van Wolf voorlezen. In de vlinder– en koalaklas komen dagelijks voorleespapa’s en - 
opa’s naar de klas.                                                                                                   

We geven graag nog tips mee om van voorlezen het mooiste kwartiertje van de dag te maken voor jou en je kind. 
Het is een klein cadeautje: een blokje tijd en intimiteit met je  kind. 

 Vertel verhalen waar je zelf om moet lachen, kies personages die meteen in je hoofd ronddwalen, toon illu-
straties die je niet meer loslaten. 

 Taal doet lezen. Hét ultieme voorleesboek bestaat niet want dat is voor elk kind anders. Herkenbaarheid is 
belangrijk. Elk kind, klein of groot, zoekt een aanknopingspunt in het verhaal, een parallel tussen het vertelde 
en zijn eigen leven. Het is de deur tot een boek. . 

 Het is niet altijd eenvoudig maar wel noodzakelijk: isoleer een kwartiertje in de dagelijkse mallemolen. Neem 
je tijd, maak het rustig en nestel je op een knusse plek. Ver van gsm-gerinkel, onafgewerkte boodschappen-
lijstjes en pruttelende kookpotten, kan je je kind het best onderdompelen in een verhaal. Begin klein en zoek 
samen een geschikt niveau uit. Wie dagelijks een voorleesritueel inbouwt, scherpt de voorleeshonger alleen 
maar aan.  

 Na het voorleeskwartiertje – voor de jongsten moet het niet langer duren – is het gezellig om nog even na te 
praten. Wat vonden ze ervan? Zullen we nog eens de leukste prent bekijken? En wie heeft de kleine mol uit-
eindelijk geholpen? Eenvoudige vragen dragen bij tot het verhaalbegrip of laten kinderen nog even nagenie-
ten. Zo leer je ook wat je kind graag leest. Een verhaal eindigt ook niet bij de laatste bladzijde; het kan im-
mers inspireren tot een knutselactiviteit of een leuke uitstap.  

    Op voorlezen staat geen leeftijd... 

    Meer doet lezen en lezen doet meer …  

    Dankjewel mama, papa, oma, opa, … 

    Ik vind het zelf zo fijn om op tijd op school te zijn en net zoals alle kindjes 

    om 8.25u.  in de rij te staan.  

   Zo kunnen we met z’n allen, samen, een nieuwe dag starten !  

Veiligheid aan de schoolpoort 

Aan de ouders en grootouders die kinderen van de lagere school afhalen aan de kleuterschool, zouden we willen 

vragen om op de kleuterschool te wachten zodra de bel rinkelt. Het wachten aan de schoolpoort of  op het voetpad 

belemmert vaak de doorgang van de kinderen die in de rij tot aan de kleuterschool komen. Het wachten aan de 

schoolpoort of kinderen uit de rang halen, zorgt eveneens voor een minder goed overzicht en we willen toch alles 

in het werk stellen om de kinderen veilig en wel tot bij de ouders/grootouders te brengen. We danken jullie van 

harte voor het meewerken aan een veilige schoolomgeving bij het einde van de schooldag. 



           

 

 

 

 

Maandag   6    Instapmoment voor peuters 

    L6   Mediawijsheid— start de Schaal van M 

    L3A   Bezoek aan de bib 

Dinsdag   7 K3-L4-L5-L6 Bezoek aan de bib 

Woensdag   8 K3A-L1  Zwemmen       € 3,5/4,5 

Donderdag  9    Oog voor lekkers: appel 

    L2   Bezoek aan de bib 

Vrijdag   10 L6   Zwemmen 

    L3   Naar het museum voor volksk. + tentoonst. € 12 

Zondag  12 L5/6   Prijsuitreiking Poëziewedstrijd 

 

Maandag  13 L4   Sportweek       € 11 

Dinsdag  14 KS   Oudercontacten—inschrijven via website 

       Ouderraad 

Woensdag  15 L1   SVS gymnastiek sporthal – Overmere (nm) 

    L4   SVS badminton (nm) 

Donderdag  16 KS   Oudercontacten—inschrijven via website 

       Oog voor lekkers: wortel 

    L6   Scholenbezoek Scheppers (nm) 

 

Maandag  20    Voorleesweek  (t.e.m. 24 nov.) 

Woensdag   22 L2   Zwemmen       € 4,5 

Donderdag  23    Personeelsvergadering: GEEN STUDIE 

       Oog voor lekkers: banaan 

Vrijdag  24 L4, L5B  Zwemmen       € 4,5 

 

Maandag  27 L6   Scholenbezoek Scheppers (nm) 

Woensdag  29 K3   Naar het Sinthuis te Sint-Niklaas   € 9 

    L3   Zwemmen       € 4,5 

       Afhalen koeken in de refter van de kleuterschool 

Donderdag  30 L4   Leeruitstap Maria Middelares (vm)   € 5 

       Oog voor lekkers: kiwi 


