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Nieuwsbrief november 

Eetfestijn 

Op tijd op school 

Op dinsdag hoef je geen fruit mee te brengen, dan biedt de school dankzij  

subsidies fruit aan.  

 

In de maand december zijn dit: bananen, peren en kiwi’s. 

Oog voor lekkers 

Wist je dat.... 

 

 

 

 

We willen iedereen oproepen om op tijd naar school te komen.  

Dit is fijn voor de leerling en fijn voor de leerkracht. Op tijd komen zorgt voor een goede start van de dag en het  

geeft structuur aan de kinderen.  

We willen dit blijven opvolgen en hopen om het aantal laatkomers te zien dalen... 

Kunnen we op jullie rekenen? 

 Er op onze school 363 leerlingen zitten. 

 Er op een ochtend in november 333 leerlingen op tijd op school waren. 

             Waarvoor proficiat! 

 Er op diezelfde ochtend in november 30 leerlingen te laat waren! 

Het eetfestijn was opnieuw een geslaagde editie, met lekker eten, een gezellig samenzijn en een vlotte organisatie. 

Bedankt aan alle sponsors en aan alle helpende handen van het schoolteam en het oudercomité! 

Familienieuws 

Juf Karin (BP en BK1A) nam afscheid van haar moeder.  

We wensen de familie heel veel sterkte toe. 
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Kerstmarkt 

Leerlingenraad 

Wij hadden ons graag even voorgesteld. Wij zijn de leerlingen 
van de leerlingenraad en zijn in de maand september verkozen 
uit het vierde, vijfde en zesde leerjaar.  
 
Wij willen meewerken aan een school waar het voor iedereen 
fijn is om te spelen en te leren. Hierbij kunnen alle leerlingen 
ons helpen! Heb je een idee, opmerking of probleem? Dan kan 
je het ons altijd zeggen en bespreken we het in de leerlingen-
raad.     
 
In de maand november zijn wij voor een tweede keer samenge-
komen.  Op deze bijeenkomst hebben we het gehad over toe-
komstige initiatieven die we   
zullen ondernemen. Hierover zal je later meer te  
weten komen.  
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Nieuws uit de klassen 

In de maand november zaten we niet stil. We laten jullie graag meegenieten. 

Kleuters HBS 

De kleuters uit de Bouckaertstraat brachten een bezoek aan de brandweerkazerne in Melle. 

4de leerjaar A 

De mama van Siham is tijdens de voorleesweek komen voorlezen. De mama las in het Arabisch een stukje voor en daarna las 
Siham dat stukje in het Nederlands. Het boekje heet 'De wolf en het slimme geitje'. 
Het was echt superleuk!  

Geschreven door Aurel en Lukas (4A) 
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De kinderen van het 3de leerjaar schreven zelf verhalen over fantasiedieren. 

 

De hajako (Natacha en Thibe) 

Ik was in Londen. Ik was aan het werken en als ik klaar was ging ik naar het park. Ik wou me verfrissen en toen zag ik een 

schildpad, maar het was een hajako.  

Ik rende en bleef maar rennen naar huis. Ik zag op tv dat de hajako was ontsnapt. Hij leeft in Amerika maar hij is ontsnapt.  

Ik belde al mijn vriendinnen. Voor dat ik het wist zag ik de hajako. Hij was me gevolgd. Hij had mij toen gebeten en ik hoorde: 

“Kom op vieze hajako!” En ja, hij beet mijn vriendin Yanah. De ziekenwagen kwam en schoot de hajako dood.  

EINDE 

 

4-potennachtvlinderbeer (Serafim) 

Toen ik op vakantie was, was ik op het strand. Toen had de 4-potennachtvlinderbeer mij aangeraakt. Maar gelukkig als de 4-

potennachtvlinderbeer jou aanraakt en jij gaat naar het water, word je terug normaal. Maar toen was hij in mijn zak. Ik was 

thuis en niemand anders was thuis. En toen... had de 4-potennachtvlinderbeer mij klein gemaakt! De katten begonnen te ja-

gen op mij. Ik schuilde in een hol van een muis. Maar ze waren niet blij. Maar ik had gemerkt dat dat het laatste vrouwtje en 

mannetje waren. Toen belde ik. Ze kwamen met waterpistolen en schoten op mij. 

EINDE 

3de leerjaar A 

 

 

 

5de leerjaar B en de kleuters ABL 

Op 18 november startte de voorleesweek. Tijdens deze week werd in elke klas stilgestaan bij het plezier 

van voorlezen. Enkele leerlingen van het vijfde leerjaar wilden dit leuke moment delen, ze gingen langs in 

de kleuterklassen om hen te laten genieten van het voorlezen.  

Dit in het Nederlands met ondersteuning van een andere taal, namelijk Frans, Engels, Arabisch en Turks.  

De kinderen van het 5de leerjaar en de kleuters genoten ervan. 
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4de leerjaar B 

Het 4de leerjaar volgde een workshop veganistisch koken. 

Tijdens deze workshop maakten de leerlingen op een speelse manier kennis met de veggie keuken aan 

de hand van smakelijke receptjes.  
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2de leerjaar B 

“Pierke, je bent leuk. We moesten hem veel helpen. We heb-

ben veel avonturen beleefd en leuke dingen gedaan. Dank je 

Pierke.” 

Nina en Idris 

 

“Wij zijn van het tweede leerjaar. Wij zijn naar het huis van 

Alijn geweest. Het was daar heel leuk. Het was ook heel 

grappig. Het was eng want er was daar een heks en die heks 

was wat eng. Dank u wel Pierke.” 

Dea en Kaan 

Junsheng 

Brahim Het 2de leerjaar ging naar het poppentheater van Pierke. 
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In november werd er via de 'Brede School Gent' een vertelfestival georganiseerd. De Brede School  

creëert maximale ontwikkelingskansen voor alle kinderen, met een kwaliteitsvol aanbod van leeractiviteiten binnen én buiten 

de schooltijd, zowel op school als in de buurt. Graag ging het eerste leerjaar in op dit aanbod, omdat Tine Vandenbussche, 

een muzikale vertelster met de nodige guitigheid en spontaniteit, geprogrammeerd stond.   

 

De sessie ging door in het Open Huis De Porre, een geslaagde locatie voor het beoogde doel.   

 

Eén vol uur werden de eersteklassertjes ondergedompeld in een gevarieerd, boeiend aanbod van leuke en soms onverwachte 

kijkboeken. Een rollercoaster aan emoties borrelde op bij elk van ons... de foto's hieronder zijn getuige hiervan.   

1ste leerjaar A&B 
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Peuterklas ABL 
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De peuterklas van juf Kathleen groeit geleidelijk aan. Ze startte dit schooljaar met 5 peuters, na de herfstvakantie kwamen  

er 7 peuters bij; Ewout, Ada, Marcel, Sara, Elif, Sanne en Dean.  

Na de kerstvakantie mogen we opnieuw 3 nieuwe vriendjes verwachten. 

Hieronder enkele sfeerbeelden uit de peuterklas. 
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Daar zijn ze dan... de nieuwe bankjes! Dankzij de sponsering van het oudercomité konden er nieuwe banken aangekocht  

worden voor K3A, 2B, 4B en 6A. 

We zullen hier nog jaren geniet van hebben!  

Nieuwe meubels 
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Maandag 2/12 Voormiddag Rondleiding in de opera L1  

  Namiddag Workshop in de Krook (bib) L2B  

  14u-15u35 Conversatietafels Nederlands Anderstalige ouders 

Bij juf Véronique 

 

  Naschoolse reeks: Franse les 16u-17u Ingeschreven leerlingen L5, L6  

Dinsdag 3/12  Oog voor lekkers 8u25 enkele vrijwillige ouders 

die het fruit helpen schillen 

 

Woensdag 4/12  SinterDjango (jazzy Sinterkerst) 

in de Welzijnsknoop 

L3  

  De wereld van Fina 

In het Liedermeerspark 

 L6  

  Zwemmen 10u   

Donderdag 5/12  Film in de Kinepolis 

Waar is het grote boek van  

Sinterklaas? 

  

  Namiddag Workshop in de Krook (bib) L2  

  Naschoolse reeks: sportsnack  Ingeschreven leerlingen L1, L2  

Vrijdag 6/12 Sinterklaas op bezoek  Kleuters, L1, L2  

Maandag 9/12 14u-15u35 Conversatietafels Nederlands Anderstalige ouders 

Bij juf Véronique 

 

  Naschoolse reeks: Franse les 16u-17u Ingeschreven leerlingen L5, L6  

Dinsdag 10/12 Oog voor lekkers  8u25 enkele vrijwillige ouders 

die het fruit helpen schillen 

 

Woensdag 11/12  Medisch consult CLB L5  

Donderdag 12/12 10u Zwemmen   

   Naschoolse reeks: sportsnack Ingeschreven leerlingen L1, L2  

Vrijdag 13/12 Vanaf 15u35 Kerstmarkt 

Alfons Biebuycklaan 

  

Kalender oktober 
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Maandag 16/12 9u - 10u Wenmoment instappende peuters 

H.Bouckaertstraat na de  

kerstvakantie 

Nieuwe peuters en hun 

ouder(s) 

 

  14u-15u35 Conversatietafels Nederlands Anderstalige ouders 

Bij juf Véronique 

 

  16u-17u Naschoolse reeks: Franse les Ingeschreven leerlingen 

L5, L6 

 

Dinsdag 17/12  Oog voor lekkers 8u25 enkele vrijwillige 

ouders die het fruit hel-

pen schillen 

 

  12u30 - 15u Kerstfeestje met hapjes, kinderen 

en (groot)ouders 

L1,L2 en (groot)ouders  

Woensdag 18/12 9u - 10u Wenmoment instappende peuters 

A.Biebuycklaan na de  

kerstvakantie 

Nieuwe peuters en hun 

ouder(s) 

 

  10u Zwemmen   

Donderdag 19/12  Start koekenverkoop   

   Kerstmaaltijd L6  

Vrijdag 20/12 9u Kerstviering in de Sint-Eligiuskerk Lagere school  

  12u15 - 13u Leerlingenraad Leden leerlingenraad  

   Kerstfeest Kleuters ABL  

   Rapport   


