
 

 

      

         

Nieuwsbrief november 2021 

November is een dubbele maand. Enerzijds staan we stil bij de mensen die ons nauw aan het hart 

lagen en waarvan we afscheid moesten nemen.  Anderzijds is het voor onze kinderen vooral een 

maand vol vreugde, spanning en hals reikend uitzien naar de cadeautjes die sint en piet voor hen 

hebben gebracht.  

 Onze school draagt niet alleen onze kinderen een warm hart toe.  Met de kinderen 

van de lagere school spaarden we  dit jaar voor Munna Munna als missieproject.  Dit alles bracht 

€259,74 op.  De leerlingen van het vijfde leerjaar zorgden voor een passende missieviering,  

  



Oktober was een maand waarbij vele klassen op stap zijn geweest in de nabije omgeving.  

Zo gaan K1a en K1b regelmatig op stap naar het Dorp om te beleven en 

ervaren wat er verandert in de omgeving rondom hen.  

Heb je trouwens nog pampers over van 

je kleine spruit, dan kan je die steeds 

doneren in de luierbank aan de ingang 

van onze school. We zijn ondertussen 

aan de tweede zak begonnen! 

 

 

In de week van 11 – 15 oktober kwamen de vriendinnen van Isidoor op bezoek. Dit is een project dat 

volledig werd ondersteund in samenwerking met LOP/OCMW Wichelen en het huis van het kind. Het 

project Isidoor beoogt een luisterend oor te zijn voor alle kinderen zodat ze vrijuit over hun 

gevoelens kunnen praten.  

We zetten dit project na de 

vakantie verder in ons 

happy house waarbij 

zorgco en directie één keer 

per week een spreekuur 

voorzien waarin kinderen 

vrij over hun gevoelens 

kunnen komen praten.  

In eerste instantie proberen alle leerkrachten een zo veilig mogelijk klasklimaat te scheppen dat ze 

altijd eerst bij hun juf/ meester terecht kunnen voor een gesprek. 

 

De kinderen van L3 gingen samen met juf Els en juf Ruth de 

natuur in om de herfst verkennen op de Aard, Gids Kristin 

leerde ons heel wat bij over hoe de natuur verandert in de 

herfst. 

  

 

 

L4 en L5 werden op 18 oktober in het Ankerpunt te Serskamp 

verwacht voor een voorstelling van het poppentheater 

Pedrolino rond de kip met de gouden eieren. Dankzij enkele 

vrijwillige ouders die meefietsten raakten we veilig op de 

plaats van bestemming. Ook dit project wordt door het LOP 

van onze gemeente georganiseerd. Doel is kinderarmoede bespreekbaar te brengen in onze scholen. 

Ook onze school ijvert mee om armoede binnen de perken te houden. Heeft u het op de één of 

andere manier moeilijk om de schoolfacturen te betalen, neem gerust contact op met de directie.  

We zoeken samen naar een oplossing. 



 

 

22 oktober was ook de dag van de 

jeugdbeweging. Op onze school zijn 

heel wat kinderen in de jeugdbeweging. 

Om hun jeugdbeweging een hart onder 

de riem te steken, trokken ze die dag 

hun uniform aan. 

 

 

Nieuwsgierig naar meer? Bekijk zeker onze foto’s op de website bij school en klassen in beeld! 

We organiseren terug een speculoosverkoop. Vorige week kregen jullie 

hiervan een mail en een brief.  Dit jaar sparen we voor hockeysticks 

voor het lager en een dubbele wip voor de kleuters. Hopelijk levert de 

speculoosverkoop ook voldoende op, zodat we ook nog valdempende 

tegels kunnen aankopen voor onder het ninjaklimparcours en de 

speeltuigen van de kleuters.  

De ambachtelijke speculoos (natuur of met chocolade) past goed in een koekendoosje van uw kind of 

is overheerlijk bij jouw koffie of thee.  De handige afsluitbare verpakking zorgt voor een 

houdbaarheid van min. drie maanden.  We behouden dezelfde prijs als vorig jaar: €5 voor de 

speculoos natuur en €6 voor de speculoos met chocolade.  Er kan enkel online besteld worden tot 

en met 11 november 2021 via volgende link https://forms.gle/KtWi7Lr9YRdDPf128 . 

De speculoos kan je afhalen op donderdag 25 november vanaf 15u00. 

Na de vakantie start terug de actie Helm op, Fluo top.  Deze loopt van na de 

herfstvakantie tot aan de krokusvakantie. Doel hiervan is zo veel mogelijk 

zichtbaar ( met fluojas- lichten op fiets, …) naar school te komen. In deze 

donkere periode is het belangrijk voor onze kinderen om zichtbaar te zijn in het 

verkeer zodat er geen ongelukken gebeuren.  

Verder nemen we het deze keer ook een beetje ludiek op.  

Elke maand kunnen ze op hun kaart een klassticker verdienen als ze aan de volgende opdrachten 

voldoen:  

1. zo veel mogelijk stempels verdienen door te stappen of trappen ( met fiets) naar school en 

goed zichtbaar te zijn. Dit wordt minstens drie keer gecontroleerd en we gaan voor een 

maximaal resultaat in de klas. 

2. We maken onze klas/ school zo zichtbaar mogelijk en verdienen hier terug een sticker mee 

op onze kaart. 

3. We verkennen onze schoolbuurt met het bingospel. Welke voorwerpen vinden we terug in 

onze omgeving? Derde sticker verdiend! 

4. Ten slotte maken we in maand 4 een groepsfoto met alle onze kinderen in fluo erop. 

Gelukt??? Dan verdienen we een beloning. We gaan er alvast voor! 



De politiezone Laarne – Wetteren – Wichelen zorgde er alvast voor dat L1 en L4 veilig en opvallend 

met hun splinternieuwe fluojas naar school kunnen komen.  

Hartelijk dank hiervoor! 

 

 

Het project ‘ alles op wieltjes’ waarbij leerlingen van de lagere school step, 

skateboard, rollerskate-es e.d. mogen meebrengen wordt na de vakantie 

vervolgd bij droog en ijsvrij weer. 

 

Update Corona -aanpassing maatregelen in het onderwijs 

Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf morgen, vrijdag 29 oktober, opnieuw een 

mondmasker op school.  Wanneer het mogelijk is zal de leerkracht aangeven om het mondmasker 

af te laten (les in openlucht of in de refter, tijdens de speeltijd, …). 

Door middel van de aanwezige CO²-meters volgen we de luchtkwaliteit in de klassen op. 

Heeft u een afspraak op school?  Dan vragen we jullie om bij het betreden van de school de handen 

te ontsmetten en een mondmasker te dragen.   

Nieuws vanuit de vriendenkring: 

 

 

 

 

 

Allereerst een dikke merci voor de attentie van de vriendenkring 

voor de dag van de leerkracht! 

We komen terug samen op maandag 15 november om 20u00 in de 

turnzaal. Iedereen welkom!  Vergeet uw mondmasker niet!! 



Kalender november 2021 

1-7.11.2021 herfstvakantie 

09.11.2021 L2: 13u15 speuren naar sporen: herfstwandeling op de Aard 

09.11.2021 Zorgoverleg met CLB 

10.11.2021 Sint op school 

11.11.2021 Wapenstilstand: geen school 

12.11.2021 Brugdag, geen school, geen opvang: ook niet mogelijk op de gemeente! 

15.11.2021 20u00 Vergadering vriendenkring in turnzaal 

16.11.2021 bib 

16.11.2021 Personeelsvergadering: GEEN huiswerkklas! 

22.11.2021 L5 en L6 met fiets naar CC Nova in namiddag voor de voorstelling Connie 
en Zoë: de leerlingen zijn mogelijk wat later terug op school. 

30.11.2021 L4 met fiets naar CC Nova in de namiddag voor de voorstelling 
bambiraptor: de leerlingen zijn mogelijk wat later terug op school. 

 


