
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Herfstkleuren rood en bruin, 

vele bomen verliezen hun kruin. 

Blad per blad valt naar beneden, 

de zomer is alweer verleden. 

Kastanjes en noten op de grond, 

kinderen zoekend in het rond. 

Dit is voor hen een echt festijn! 

Herfst kan best plezierig zijn! 

 

Prettige herfstvakantie! 

 

 

 



 

 

Begin schooljaar 

Ondertussen lijkt de eerste schooldag alweer lang geleden.  

De kinderen werden de eerste dag verwelkomd op een leuke manier.  

Dat boeken centraal staan dit jaar was al vlug heel duidelijk! 

De kleuterleidsters waren verkleed in sprookjesfiguren.  

In het lager waren alle leerkrachten verkleed in een personage van een boek.  

De kinderen knutselden ook een leuke leeswijzer die tijdens het LIST-lezen zeker van 

pas zal komen! 

 
 

 

 

 

 

 

 

Schoolkalender 

 

Aan het begin van het schooljaar krijgt elke oudste leerling een schooljaarkalender 

mee. Daarop zien jullie de activiteiten voor een heel schooljaar. 

 
 
Elke maand staat op de foto een klas in 

de kijker.  

Kalender niet gekregen?  

Laat gerust iets weten! 

 

 



 

 

Even binnen kijken in de klassen 

De voorbije weken werd er hard gewerkt, gespeeld, ontdekt en plezier gemaakt! 

Op de klasblogs kan je veel lezen en foto’s bekijken van alles wat er in de klas 

gebeurt. 

We lichten graag enkele activiteiten toe. 

 

K1A  

Wat beleefden wij al een leuke tijd gedurende deze eerste periode! 

Wist je dat… 

✓ … de jongste kleuters bij ons op school reeds op ontdekking gingen in de 

wereld van ‘techniek’? Ze onderzochten verschillende materialen. Bleef het 

drijven? Of was het materiaal dat zinkt? 

✓ … we reeds een uitstap maakten naar de bibliotheek in Assenede? 

✓ … we samen met de kleuters van juf Valerie leerden oversteken op het 

zebrapad? 

✓ … we leerden werken op de iPad? 

✓ … we aan de slag gingen met papier en schaar? 

Wil je graag meer ontdekken? Kijk dan zeker eens op de blog! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

K1B 

Wist je al dat er in K1b super-puzzelaars zitten? 

 

We werken met een puzzelrups d.w.z 

dat de puzzels zijn opgedeeld in 

moeilijkheidsgraden.  

Elke moeilijkheidsgraad krijgt zijn kleur 

en per kleur zijn er 5 puzzels.  

Eenmaal alle 5 de puzzels van een 

kleur gemaakt zijn, mogen ze over naar 

de volgende kleur. 

Voor elke gemaakte puzzel krijgt de 

kleuter een sticker op zijn/haar rups. 

De kinderen zijn hierdoor enorm gemotiveerd en gaan met sprongen vooruit! 

 

 

K2 

 

Tijdens thema verkeer in de klas maakten de 

kleuters van K2  kennis met de 

verkeerslichten.   

Ze hadden ook twee verkeerslichten in de 

klas.  

Ook tijdens het fietsen werden deze op het 

parcours geplaatst.  

Dit zorgde voor een extra uitdaging en 

concentratie.  

Pas op dat je stopt voor het rode licht! 

 

 



 

 

K3 

Naar aanleiding van de Week van het bos doet K3 mee met een wedstrijd 

georganiseerd door Agentschap 

Natuur en Bos.  

De kleuters krijgen gedurende een 

hele week leuke opdrachten.  

Op de foto zien jullie de kleuters 

bosvruchten mikken naar een 

zelfgemaakt doel. 

L1 

Als de kinderen gevraagd wordt wat leuk is in het eerste leerjaar, dan kan je heel wat 

verschillende antwoorden horen. Lezen staat op nummer 1, maar de meters en 

peters scoren ook heel hoog! 

 

De eerste dag van het schooljaar kregen onze vriendjes van het 1ste leerjaar een 

meter of peter uit het 6de leerjaar toegewezen.  

 

Het hele schooljaar zullen 

onze oudste kinderen de 

jongste leerlingen onder 

hun vleugels nemen en hen 

begeleiden in heel wat 

activiteiten.  

De eerste schoolweek 

werden de kinderen van het 

eerste vooral wegwijs 

gemaakt op school. 

 

Ondertussen werden al enkele activiteiten samen gedaan en er staan dit schooljaar 

nog meer leuke dingen op het programma waar de kinderen zullen samen werken. 



 

 

L2 

In L2 maakten ze een bekertelefoon in de 
techniekles.  
Eloï legt het ons met plezier uit: 
 
“De bekertjestelefoon was heel leuk.  
We deden dit met twee.  
Het touw moest heel strak zijn. “ 
Het gaatje in het bekertje maken was heel 
moeilijk.” 

 

L3A 

Hallo iedereen 

Wij zijn klas L3A en wij hebben iets leuks gedaan: een hoekenwerk rond water! 

Er waren verschillende proefjes die wij mochten doen.  

Telkens als de bel ging, ruimden we op en schoven we door. 

 
De proefjes waren allemaal leuk, maar het leukste 

proefje vonden wij dat met de zaklamp.  

We moesten water en Dreft mixen in een beker en 

dan door een rietje blazen zodat er bellen waren.  

De beker moesten we dan op de zaklamp zetten en 

dan zagen we de verschillende kleuren in de bellen. 

 

Het tweede leukste waren de gummiberen. We 

moesten die in water leggen en opschrijven wat we 

dachten dat er na 24 uur zou gebeuren…  

Ze werden groter en verloren hun kleur. 

We konden elkaar helpen en dat was leuk.  

Het was wel wat jammer dat niet iedereen alle 

proeven kon doen omdat er te weinig tijd was. 

 

 



 

 

L3B 

 

Wat vonden wij heel leuk in het derde leerjaar tot nu?  
Even brainstormen samen met de klas…  

Was het de leerwandeling, een Minion maken, dansen 

in de spiegelzaal, … ?  

Een moeilijke keuze …dus kozen we ervoor om te 

stemmen welke activiteit het zou worden.  

 

De meesten stemden voor de ‘Uitbeeldingles’.  

Daarna ging Iedereen aan de slag om zijn of haar 

bevindingen weer te geven: 

 
 

✓ Wij hebben uitgebeeld en dat was grappig. 

✓ Ik vond het saai omdat ik een boom moest zijn. 

✓ Het was grappig omdat sommigen grappig deden. 

✓ Ik vond het leuk want er waren superhelden en dieren bij. 

✓ Het raden was heel goed voor mijn hersenen. 

✓ We maakten plezier met de klas en we lachten met elkaar 

en met de meester. 

✓ Ik vind het leuk om samen te werken in groepjes. 

✓ Het was leuk buiten en binnen. 

✓ Het was saai want wij moesten stil zijn als iemand aan het 

uitbeelden was. 

✓ Wij mochten een kaartje nemen wat we moesten 

uitbeelden. En dat was meestal grappig. 

✓ Het was leuk zo samen, ik was politie en de ander boef. 

 

            De meesten vonden het dus wel een leuke activiteit!!! 

 

 



 

 

L4 

Voor hun tweede taalthema, "het huis van mijn dromen", hebben de kinderen van L4 

de opdracht gekregen om samen te werken aan een ontwerp en tekst over hun 

droomhuis.  

Ze kregen als opdracht om extra aandacht te hebben voor hoofdletters, leestekens en 

de onderwerpen. Uiteindelijk zullen ze hun ontwerpen mogen voorstellen aan de 

(groot)ouders. 

Zelf vinden ze het heel leuk en spannend: 

✓ Het is leuk om de anderen bezig te zien, elkaar nog beter te leren kennen en 

het eindresultaat te bekijken. 

✓ Het is super leuk om ons droomhuis te maken en ook om zo samen te werken. 

✓ Ik vind het zeer spannend om zo te spreken voor onze (groot)ouders. 

✓ Ik vind het wel moeilijk om zo'n tekst te schrijven, maar ik leer er wel iets uit. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

L5 

In het vijfde leerjaar trekken de leerlingen regelmatig naar de boerderij. De lessen 

wiskunde, W.O., Nederlands gebeuren voor één keer buiten de klasmuren! 

Lana vertelt ons kort hoe hun eerste 2 dagen eruit zagen: 

 

Dag 1: Het was heel erg leuk om de 

boerderij te verkennen. De 

activiteiten zijn enorm leuk. Je kan 

de meeste koeien wel aaien en 

eigenlijk was ik bang om koeien te 

aaien maar ik ben over mijn angst 

heen. Het eten en de chocomelk 

was super lekker :-) 

 

Dag 2: Ik vond het opnieuw een super leuke dag. We hebben elkaar geduwd in de 

kruiwagen en ontdekten letterlijk wat last, macht en steunpunt is in een hefboom.  

En de oppervlakte berekenen was ook super tof. Natuurlijk was ook de bevalling heel 

leerrijk om naar te kijken. En ik wou dat het een uurtje vroeger was gebeurd. 

 

L6 

 

Leren doe je niet enkel uit boeken, maar ook al 

doende. 

Daarom oefenen we in het zesde leerjaar de 

Franse leerstof heel vaak spelenderwijs in. 

Zo speelden we al memory met de nieuwe 

woordjes, domino met de klok, UNO met de 

werkwoorden op -ir,  twister in het Frans ... 

Leuk en leerzaam tegelijk, een win-winsituatie! 

 

 



 

 

Middagactiviteiten 

 

Op de speelplaats hebben de kinderen al een uitgebreid aanbod om te spelen. 
Zo kunnen ze om beurt voetballen, basketten, klimmen op de klimmuur of spelen 

met de speelkoffers. 

Elke dag is er ook een extra middagactiviteit. 

Op maandag kan er geschaakt worden bij meester Jürgen, op dinsdag wordt er 

gezongen of gedanst bij juf Peninna, op donderdag kunnen de kinderen per graad 

sporten bij juf Ruth en op vrijdag staat onze schoolbib open en kan er gelezen worden 

bij juf Sarah. Voor ieder wat wils dus! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

List 

List staat voor “Lezen is top” of  “Leesinterventie voor scholen met een 
totaalbenadering”. De bedoeling is om het leesplezier en het leesbegrip bij kinderen 
te stimuleren en te verbeteren. Elke klas bracht al een bezoek aan de bib en in de 
klassen werd er al druk geoefend op het List-lezen. 
 
Elk kind kreeg ook een leesbakje waarin ze 
hun gekozen boeken opbergen. Er werd al 
veel stil  gelezen in de klassen. In het 
tweede leerjaar werd er druk 
“gehommeld” d.w.z. dat er per 2 hardop 
wordt gelezen. 
 
Het kernteam is ondertussen druk bezig 
om de schoolbib verder in te richten.  
Alle boeken werden geordend volgens 
leeftijd en thema. Nu wordt er onderzocht 
welk digitaal uitleensysteem we kunnen 
hanteren om alles vlot te laten verlopen. 
 
Ben je geïnteresseerd om een handje te helpen in onze schoolbib tijdens het 
ontlenen van boeken door de klassen?  Geef gerust een seintje!  
 

 
Ook de kinderen werden betrokken en 
bedachten een naam voor onze schoolbib.  
Er kwamen enkele leuke ideeën 
tevoorschijn uit de brievenbus. Na overleg 
met de leerkrachten kwamen we tot de 
naam “ De Leeswijzer”. 
 
 
Bij de kleuters wordt er aan leesbevordering 
gedaan.  
Ook zij brengen geregeld een bezoek aan de 
bib en wordt er elke dag voorgelezen aan de 
kinderen. 



 

 

Leerlingenraad 

In oktober stijgt de spanning in de klassen. Wie zal zetelen in de nieuwe 

leerlingenraad? 

In de gangen prijkten affiches waarmee de kandidaten hun medeleerlingen 

overtuigden om op hen te stemmen. 

Na een week campagne voeren, kregen de kinderen allemaal een oproepbrief om 

hun stem uit te brengen op een echt stembiljet!  

Elke klas trok naar het stemhokje om zijn of haar stem in alle anonimiteit uit te 

brengen. 

Na telling van de stemming werden er telkens 2 kinderen per klas verkozen om  hun 

klas te vertegenwoordigen in de leerlingenraad. 

Proficiat aan hen maar ook aan alle kandidaten die hun uiterste best deden tijdens de 

campagne. 

Hieronder vinden jullie de foto van de kersverse leerlingenraad!  

 



 

 

Oudercomité en helpende handjes 

Onze school kan rekenen op een zeer enthousiast en dynamisch oudercomité en heel 

veel helpende handjes.   

Het oudercomité heeft dit schooljaar al een paar keer de hoofden bij elkaar gestoken 

om te overleggen hoe, wanneer en met wat ze de school kunnen ondersteunen.  

Hun eerste ‘actie’ is al even achter de rug: de organisatie van de schoolfotograaf. 

Hartelijk dank aan ouders die dit in goede banen geleid hebben .  

Over de volgende acties hoor je binnenkort meer. Dit jaar werd er een nieuw bestuur 

verkozen. Het schoolteam wenst hen proficiat en een fantastisch schooljaar. 

 

Wens je ook graag deel te nemen aan het 

oudercomité of ben je liever een helpend handje 

zo nu en dan? Laat dan zeker iets weten aan de 

directie, klasleerkracht of oudercomité! 

 

Wist je dat zij nu ook een facebookpagina 

hebben? Neem zeker een kijkje op “Ouders van 

de wegwijzer”.  

Je kan ook via Gimme de extra kanalen van het 

OC ( oudercomité) en helpende handjes 

aanklikken waardoor je op de hoogte wordt 

gehouden van activiteiten en uitnodigingen. 

  

 

 

 



 

 

 

Doorlichting 

In de week van 14 oktober hadden we hoog bezoek! Er kwamen 3 inspecteurs onze 

school bezoeken. Elke school wordt immers om de 6 jaar even doorgelicht. 

3kinderen uit het lager gaven een rondleiding op beide vestigingen. Wat deden ze dat 

goed! Ze vertelden trots over de klassen, de speelplaats, onze visiepijlen,… 

Er werden lessen bijgewoond en gesprekken gevoerd met leerkrachten, zorg en 

directie. 

Op donderdag werden zelfs enkele ouders bevraagd en mocht er een heuse delegatie 

van de kinderen op gesprek. Wat waren we fier op hen toen ze honderduit vertelden 

over onze school! 

Na een spannende week werden we uiteindelijk beloond! Onze school kreeg een 

GUNSTIG advies! 

We werden omschreven als een zeer zorgzame, warme en open school met respect 

voor diversiteit! 

 

Proficiat aan het voltallige team! 

Dank je wel, ouders en kinderen, voor het vertrouwen in onze school! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Op de agenda 

 

✓ Herfstvakantie van zaterdag 26 oktober tot en met zondag 3 november. 

Tijdens het eerste weekend mogen we op zondag een uurtje langer slapen. 

✓ De school en het oudercomité en de helpende handjes treffen 

voorbereidingen voor het grootouderfeest. Interesse om je steentje bij te 

dragen tijdens de voorbereiding, eigenlijke show of het opruimen? Geef een 

seintje aan de klasleerkracht of het oudercomité.  

✓ Mama’s en papa’s, wil jij je oogappel in volle actie zien? Kom dan zeker eens 

langs tijdens de generale repetitie voor het grootouderfeest op donderdag 21 

november in de namiddag. 

✓  Vrijdag 23 november zijn alle grootouders welkom op het grootouderfeest. 

✓ Vrijdag 29 november is een vrije dag voor de leerlingen en scholen de 

leerkrachten bij. 

✓ Hoog bezoek op dinsdag 5 december … de enige echte Sint komt naar onze 

school. 

✓ Vrijdag 21 december = alles op wieltjes. 

 

Website en blogs 

Willen jullie graag nog meer te weten komen over de klassen en onze school?  

Neem dan zeker een kijkje op onze website en klasblogs! 

 

 

 


