
 

 
MEI 2019 

  Met dit maandblad willen wij u, lezer, nog beter informeren 

over wat er zich op onze school afspeelt… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUW
- S Gemeentelijke Basisschool Oedelem 

verkeer 
Sam, de verkeersslang: 

campagneweek 

 

 
 

 

 

 

De Samweek is de actieweek van 

Sam de Verkeersslang en loopt 

van 13 tot 17 mei 2019. Tijdens 

die week werkt de school met 

klasaffiches en beloningsstippen 

aan milieuvriendelijke en veilige 

verplaatsingen. Leerlingen die 

tijdens de campagneweek te voet, 

met de fiets, met de bus of al 

carpoolend naar school komen 

kleven hun beloningsstip iedere 

dag op de grote Sam affiche in de 

klas. Op het einde van de week 

vormen alle affiches samen Sam 

de Verkeersslang en dan zorgt de 

school voor een leuke beloning in 

de klas of op de speelplaats. 

 

In mei leggen alle vogels een ei… 

 

De website van de school was toe aan 

een opfrisbeurt. Wij legden ons ei in 

het nest van De Notelaar en ‘De 

Formatie’  (websiteontwikkelaar) heeft 

het uitgebroed…  

 

 

Ga snel een kijkje nemen naar 

 www.gemeenteschooldenotelaar.be   

Alle kinderen kregen een ei mee. Als zij hun 

naampje in het ei stoppen en terug op school 

bezorgen, maken ze kans op een verrassing… 

 
De trekking gaat door op het Krinkelement van 

vrijdag 3 mei! 

verkeer 
Dode hoek sessie 

L5 en L6 
In mei 2017 werden dodehoek lessen georganiseerd voor de derde 

graad, een samenwerking van de dienst mobiliteit van de gemeente 

Beernem met de politie Het Houtsche. 

Om de continuïteit te garanderen (zodat alle leerlingen eens deze 

les krijgen) zullen nieuwe lessen georganiseerd worden op vrijdag 

24 en maandag 27 mei 2019. 

Dit jaar wordt opnieuw samen gewerkt met 

Transport en Logistiek Vlaanderen, de 

beroepsvereniging voor ondernemingen in 

transport en Logistiek. 

Zij stellen een vrachtwagen met lesgever ter beschikking.  

Er wordt  géén dodehoekzeil meer gebruikt maar we focussen op 

‘zien’ en ‘gezien worden’. 
 

Elke les duurt een klein uurtje. Dit start met een theoretisch 

gedeelte van een 25-tal minuten (met video en een vragenlijstje 

achteraf). Daarna wordt naar buiten gegaan voor het praktisch 

gedeelte in en rond de vrachtwagen. 

Ter voorbereiding wordt gewerkt met de dodehoekkoffer die door 

de gemeente ter beschikking wordt gesteld. 

verkeer 
Voetgangersexamen 

L4 

14 mei i.s.m. politie Het Houtsche 

Kinderen zouden rond negen jaar veilig moeten kunnen stappen 
in het verkeer en zelfstandig een straat kunnen oversteken. 

Dit vereist echter de nodige voetgangerstraining. VSV 
ontwikkelde daarom een leerlijn.  

Eerst trainen we alle vaardigheden in een beschermde omgeving 
(speelplaats, turnzaal) en daarna in het echte verkeer! 

 

VOETGANGERSBREVET BRONS (DERDE KLEUTERKLAS) 

Een lespakket met oefeningen en speltips om te werken rond zintuiglijke en 

motorische vaardigheden. Zo worden de kleuters voorbereid om in de derde 

kleuterklas de eindproef voor het Voetgangersbrevet Brons af te leggen.  

VOETGANGERSBREVET ZILVER (EERSTE GRAAD) 

Terwijl voetgangerstraining bij kleuters nog hand in hand met een volwassene 

gebeurt, laten we die hand in het eerste leerjaar stilaan los. In het tweede 

leerjaar leggen de leerlingen (onder toezicht) een eindtest af in het echte 

verkeer, om het Voetgangersbrevet Zilver te behalen. 

VOETGANGERSBREVET GOUD (TWEEDE GRAAD) 

Pas vanaf het derde leerjaar laten we leerlingen volledig individueel stappen in het 

verkeer. Het Voetgangersbrevet Goud kunnen leerlingen behalen na het afleggen 

van Het Grote Voetgangersexamen, een praktijktest voor het vierde leerjaar. 

www.hetgrotevoetgangersexamen.be 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

participatie 
 

 

Voorstelling Oudercomitéleden 

Om wat beter in de verf te zetten wat het Oudercomité 

doet, waarvoor je bij het Oudercomité terecht kunt en 

wie lid is van het Oudercomité, stellen de leden van het 

Oudercomité zich voor in de maandelijkse nieuwsbrief. 
  

“Hallo iedereen, 
Ik ben Annelies Cornillie, gehuwd met Guy Vandevelde en 

mama van Tuur L3 en Fien L1. 
Dit is nu mijn 2e jaar als lid van het oudercomité. 

Ik vind het als ouder leuk om mee te bouwen aan de 
herinneringen van mijn kinderen. Hun schooljaren maken 
daar een groot deel van uit.  Schoolfeest, moederfeest, 
carnaval, voorleesweek, recepties, kerstmarkt,… Telkens 
komt hier heel veel bij kijken. Het is dan ook leuk om te 

zien en te voelen hoe ouders hieraan meewerken, allemaal 
met hetzelfde doel. 

Maar het oudercomité staat voor meer dan feesten alleen. 
Een veilige schoolomgeving en de renovatie zijn zeer 

actuele thema’s die ook door het oudercomité opgevolgd 
en onder de aandacht gebracht worden. 

Groetjes, 
Annelies” 

M.E.G.A. 

Infoavond ‘Verslavende/verdovende middelen’ 

13 mei om 19.30u. 
 

Naar aanleiding van het M.EG.A. project dat in de zesde 

klas loopt, organiseert Gemeenteschool De Notelaar en 

het oudercomité, in samenwerking met Politiezone Het 

Houtsche op maandag 13 mei 2019 een infosessie over 

druggebruik. Deze praktische infosessie, die een tweetal 

uur duurt, vangt aan om 19u30 en behandelt onder meer 

de volgende vragen: 

• Hoe zien de verdovende, stimulerende en 

hallucinogene producten er uit?  

• Hoe worden ze gebruikt en wat zijn de attributen 

bij dit gebruik?  

• Hoe kan men druggebruikers herkennen?  

• Is cannabis al dan niet toegelaten en mag men 

zelf cannabis kweken?  

• Hoe kunnen ouders druggebruik bij hun kinderen 

voorkomen? 

• … 

Aangezien tijdens deze infosessie de 

echte producten en attributen worden 

getoond, is de toegang beperkt tot 

ouders. 

De deelname aan deze infosessie is gratis. Om 

praktische redenen vragen wij u wel hiervoor in te 

schrijven: 

- via het invulstrookje bij de uitnodigingsbrief (klas) 

- via katelijnedumeez@yahoo.com  

- via info@gemeenteschooldenotelaar.be  

 

Milieuzorg Op School 

Mei plastiekvrij! 
 

Bekijk deze filmpjes: 

https://www.youtube.com/watch?v=ArYLGNe-jCA 

https://www.youtube.com/watch?v=_6xlNyWPpB8 
 

Waarom meedoen? 
1. Je wilt minder wegwerpplastic in de wereld. 

2. Je draagt je steentje bij aan een betere wereld -  en dat     

 maakt je happy. 

3. Je doet het voor je kinderen. 

4. Ook je eigen gezondheid vaart er wel bij. 

5. Je wilt dieren geen schade toebrengen. 

6. Je wilt niet dat de planeet nog langer afziet. 

7. Wat jij koopt, heeft effect. 
8. Je spaart geld. Elke keer als je iets in  wegwerpverpakking  

 koopt, gooi je letterlijk geld in de vuilbak.  

9. Je wint tijd. 

10. Het vraagt niet veel moeite. 
 

Hoe? 

Refuse (weiger), reduce (verminder), re-use (hergebruik) 

en dan pas recycle 

De school stimuleert het gebruik van herbruikbare 

drinkflessen ipv wegwerpflessen, bewaardoosjes, of 

stoffen doeken ipv. plastiekfolie, zal het gebruik van 

plastiek rietjes vermijden. 

https://info.meiplasticvrij.be/ 

 

 participatie 

 Oudercomité 

 

 8 mei om 20 u.  Iedereen welkom… 
 

 
sport tijdens de lesuren 

Zwemmen 

De tijdelijke sluitingsperiode heeft duidelijk gemaakt dat 
het zwembad niet opnieuw opengesteld kan worden.  
Na jarenlang intensief onderhoud van het verouderde 
zwembad, heeft het bestuur, samen met 
zwembadbeheerder Farys, beslist om preventief het 
zwembad verder te sluiten voor het publiek. 
Tijdens deze sluiting zullen een aantal installaties verder 
worden onderzocht waaronder de ingebouwde 
hoogspanningscabine. De hoogspanningscabine waarvan 
sprake levert stroom aan de omliggende straten en aan 
enkele gemeentelijke gebouwen zoals zwembad, O.C. De 
Kleine Beer en bib. Om te vermijden dat de onmiddellijke 
omgeving van de site plots zonder stroom zou komen te 
vallen, moet er  preventief een nieuwe  
hoogspanningscabine gebouwd worden op een andere 
plaats. De gemeente is hiervoor volop in overleg met 
Fluvius en Farys om dit zo snel mogelijk te kunnen 
realiseren. Het hanteren van deze preventieve maatregel 
stelt de gemeente Beernem bovendien in de mogelijkheid 
om op financieel vlak de beste oplossing uit te werken. 
Eens de nieuwe hoogspanningscabine er staat en andere 
technische problemen kunnen weggewerkt worden, hopen 
we dat het zwembad opnieuw kan opengesteld worden. 
Samen met de sportdienst zochten we naar een oplossing 

voor onze zwembeurten. Helaas zijn de omliggende 

zwembaden reeds volgeboekt of is de afstand te groot 

om ons erheen te verplaatsen. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

sport buiten de lesuren 

Beernemse scholencup 

8 mei om 13.45 u. 

Den Akker Oedelem 
  

Voetballers en niet-voetballers krijgen 

de kans om een leuk potje voetbal te 

spelen. Zowel op als naast het 

voetbalveld kunnen de kinderen zich 

amuseren. 

Een organisatie van VVC Beernem 
 

leeruitstap 
De Lijn 

L2 

De school trekt er 

regelmatig op uit met 

het openbaar vervoer.  

De 2de klas mag nu met juf Tine een 

kijkje nemen achter de coulissen! 

De papa van Marie (L2) en Maïlies (L5) is 

instructeur bij De Lijn en zal de jongens 

en meisjes  kennis laten maken met het 

reilen en zeilen van de busmaatschappij… 

sport 

project Sportbank 

maandag 6 mei: testdag L1, L2, L3 en L4 

Hogeschool Vives (Torhout) organiseert en het Streekfonds West-Vlaanderen 

financiert een testdag op de school waarbij de leerlingen getest worden op 

hun fysieke eigenschappen.  Na verwerking van de resultaten ontvangen 

ze een Sportkompas met een individuele oriëntatie naar bepaalde 

sportvormen. 

Mits een financiële bijdrage heeft de school toegang tot het digitale platform 

Sportkompas.  
 

SportKompas is een oriëntatie-tool die kinderen van 8 tot 10 jaar helpt bij 

het kiezen van de juiste sport. Op basis van wat een kind leuk vindt en aan 

de hand van beweegoefeningen kan elk kind leren welke sport het best bij 

hem of haar past. 

SportKompas bestaat uit 3 luiken: 

• : 15 beweegoefeningen om te bepalen welke sporten het best 

bij een kind passen. (o.l.v. Sofie De Rijck) 

• : een interactieve en ludieke webapplicatie waarmee 

kinderen op speurtocht gaan naar de sporten die ze leuk vinden. (o.l.v. 

Sofie De Rijck) 

• : Een digitale vragenlijst om inzicht te krijgen in de 

persoonlijke context en motivatie van een kind. (enkel L3, o.l.v. Julie Galle) 

 

sport buiten de lesuren 
Atletiek 

L1 t.e.m. L6 

woensdag 8 mei 

Drogenbrood 

Alle leerlingen van de lagere school 

kunnen deelnemen en dienen een aantal 

atletiekproeven af te leggen in de loop 

van de namiddag, nl. verspringen, 60m 

spurt, hoogspringen, tennisbal werpen, 

estafette, duurloop, … 

Meer info via juf Griet 

kleuters 

Moederdagfeest 

donderdag 9 mei 

‘Circus’ 

In een 3 jaarlijkse cyclus wordt door de kleuters een specifieke doelgroep 
uitgenodigd om een wervelende activiteit bij te wonen. 

In overleg met de kleuterjuffen werd dit schema vooropgesteld: 

2019: voor alle mama’s: Moederfeest  

2020: voor alle papa’s: Samen-speeldag met papa's: we nodigen de papa's 

een halve dag uit op school om rond een bepaald thema iets te doen/samen te 

spelen; bv. Kookeet, gezelschapsspelen, wandeling  naar de speeltuin,...  

Thema is voor alle kleuterklassen hetzelfde; activiteit is anders.. 

2021: (groot)Ouderparticipatie op klasniveau 

  P: nader te bepalen 

  K1: Grootouderfeest* 

  K2: nader te bepalen 

  K3: Heksenfeest* 

De uitnodigingen zijn de deur uit, de zitjes zijn geteld én de 
kleuters zijn volop bezig met de voorbereiding van hun 
circusacts…  
We ontmoeten je graag op ons unieke circusevent. Met een 
gebakje, wat koffie en een babbeltje ronden we de namiddag 
af…   

MOS 

Geef je kurken een tweede leven… 

Kurk wordt gewonnen uit de schors van de kurkeik die in het Middellandse-Zeegebied voorkomt. Het is 

een beperkt beschikbaar natuurlijk materiaal met bijzondere kwaliteiten.  Daarom moeten we het 

zoveel mogelijk opnieuw gebruiken. De kurken stop die je fles afsloot, kan je een tweede leven geven als 

duurzaam isolatiemateriaal. Maar dan hebben we er voldoende nodig en moeten we ze apart inzamelen. 

Breng de stoppen van zuivere of synthetische kurk mee naar school en drop ze in de inzamelbox... 

Wij   

sport tijdens de lesuren 

Sportnamiddag (2) 

K2 en K3 

14 maart en 16 mei 

Eerstejaarsstudenten van HOWEST 
leren ‘kleuters’ bewegen. 

 
De kleuters beleven een fijne 

sportmiddag waarbij ze uitgedaagd 

worden om op een toffe, speelse en 

veilige manier te experimenteren met 

bewegen.  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De traditie wil dat we op 1 mei een bosje meiklokjes 
 aan iemand geven als geluksbrenger. 

 

Maar… wees voorzichtig met meiklokjes en het water waarin ze staan of 

stonden. Alle delen van de plant zijn ‘giftig’. En dat geldt ook voor het 

water waarin ze heeft gestaan. Bij de minste twijfel moet je meteen een 

dokter consulteren of het antigifcentrum bellen: 070/245 245. 

 

schoolreis 

9 mei 

1ste en 2de  leerjaar 

Pierewiet 

… de allerleukste speelboerderij in Zeeuws Vlaanderen! Je kunt er 
knutselen, de dieren bezoeken, skelteren, klimmen in de binnenspeeltuin 

of ravotten in de grote buitenspeeltuin. 
 
 
 

Op de techniekzolder van Speelboerderij Pierewiet gebeuren spannende 

dingen. Met hout, piepschuim, papier of ijzer maak je heel speciale 

dingen. Dat is weer eens wat anders dan het gebruikelijke knip- en 

plakwerk. Daarna kun je alles wat je hebt gemaakt mooi beschilderen, 

zodat je een echt kunstwerk mee naar huis kunt nemen. Om je spulletjes 

mee te nemen, raden we je aan van te voren een tasje of doosje mee te 

nemen, waarin je de spulletjes kunt vervoeren. 
Speelboerderij Pierewiet heeft een ware kinderboerderij met kippen, 

cavia’s, geitjes, schaapjes, een pony en een ezel, konijnen en twee 

hangbuikzwijntjes.  

Op het terrein van Pierewiet zijn hier en daar verschillende 

faunavoorzieningen, zodat zelfs de vogels, egels, vlinders en vleermuizen 

een leuk onderkomen kunnen vinden. Voor allerlei leuke weetjes en 

informatie over deze mooie dieren kun je terecht bij de 

informatieborden her en der verspreid op de speelboerderij. 

Wat is een faunawal?  
Dit is een muur die geplaatst is voor allerlei dieren die 
in de omgeving wonen. Groot en klein. Denk aan musjes, 
egeltjes, vleermuizen, muizen, maar ook insecten zoals 
bijtjes, vlinders en lieveheersbeestjes. De faunawal kan 
dienen als tijdelijk onderkomen, als winterplaats of 
voedselbron.  

Bij Pierewiet kun je buiten al je energie kwijt. Op de skelterbaan 

bijvoorbeeld. Maar ook op de trampoline, de kabelbaan, het luchtkussen, 

de vuurtoren en natuurlijk op de verschillende speeltoestellen kun je je 

uitleven. Maar misschien vind je het wel veel spannender om gewoon 

verstoppertje te spelen in de oude perenboomgaard.  

Soms valt er wel eens een bui. Geen nood! Bij Pierewiet speel je gewoon 

verder in de binnenspeeltuin. Want in de oude boerenschuur is een 

megaklim-& klautertoren gebouwd. En daar passen met gemak 60 

kinderen in! 

Kindertheater van Ferini is altijd een feest voor jong en oud. Dat komt 

door de mooie verhalen en de schitterende decors. Dat komt door de 

fijne sfeer in het Pierewiet Theater. (er kunnen maar 50 mensen naar 

een voorstelling). Dat komt ook omdat de kinderen heel actief betrokken 

worden bij de voorstelling. Soms mag een kind gewoon meespelen! 

 

Praktisch: 

- Vertrek: stipt om 8.30 u.(bus AlbionTours)  

Terug: 16.30 u. (hou de telefoonketting bij de hand!) 

- Niet vergeten:   

afvalarme picknick, gezonde tussendoortjes 

WO natuur 

Bijenproject LTI 

28 mei 

L4  

9.30 u.-15 u. 

Al spelend brengen studenten van het LTI o.l.v. 

Mevr. Dillen onze 4deklassers allerlei weetjes 

over bijen bij.  
Bijen leveren een heel grote bijdrage aan onze 
samenleving. Bestuiving door insecten is 
noodzakelijk voor meer dan 75 % van de 
voedingsgewassen. Honingbijen, solitaire bijen 
en hommels zorgen ervoor dat we kunnen 
genieten van heerlijk fruit zoals kersen, 
appelen, braambessen, frambozen en mango's. 
Ook groenten zoals courgettes, paprika's, 
avocado's zouden verdwijnen zonder de bij. 
Minder voor de hand liggend: 
ook zonnebloemolie en mosterd zijn vanaf dan 
verleden tijd. 
 

Bijenvriendelijke plantenpakketten 

Honingbijen, solitaire bijen, vlinders en 

zweefvliegen hebben één ding gemeen: ze 

overleven bij gratie van nectar en stuifmeel die 

vele planten bijna het jaar rond voorzien. 

Jammer genoeg is dit bloemenaanbod vaak te 

klein of te eenzijdig. Het is een van de 

oorzaken waarom bijen en andere insecten het 

vandaag niet onder de markt hebben. Daarom 

toveren we een bloemenhoekje op onze school. 

Via Regionaal Landschap Houtland bestelden we 

bijenvriendelijke plantenpakketten. Dit jaar 

werden de planten opgekweekt door de 

leerlingen van Vrije School Haverlo in 

Assebroek, Brugge; levering via Biobes Beernem 

(10 en 11 mei). 

1 pakket kost 20€ en bevat 14 vaste planten: 

1 x Muskuskaasjeskruid (Malva moschata) 

1 x Venkel (Foeniculum vulgare) 

2 x Wilde marjolein (Oreganum vulgare 

compactum) 

2 x Gewone brunel (Prunella vulgaris) 

2 x Wilde salie (Salvia pratensis) 

2 x Stijf ijzerhard (Verbena bonariensis) 

2 x Hemelsleutel (Sedum) 

2 x Rode zonnehoed (Echinacea purpurea) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met de leerlingen geven we de planten een 

plekje op de speelplaats… 
 



 

 
 

 

 

 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

gezondheid 

3de leerjaar 

Beurs voor voeding & tandverzorging 

16 mei  

Hof van Watervliet, Oude Burg 27 te Brugge 
 

Jong geleerd is oud gedaan, en dat geldt 
zeker voor het aanleren van een gezonde 

levensstijl met goede voedingsgewoonten en 
regelmatige lichaamsbeweging. 

De leerlingen doorlopen een interactieve 

beurs over gezonde tanden en gezonde 

voeding ( 1 uur): voorstelling ‘Hoera, geen 

gaatjes!’; voedingsmiddelen sorteren op 

voedingsdriehoek; rebussen oplossen; tanden 

poetsen; stap in de reuzenmond; elektro, … 

tussendoortjes,... 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onder begeleiding van een diëtist(e) en in 

samenwerking met CLB Brugge(n) maakt de 

klas zelf gezonde hapjes klaar (1.30 uur). 

 

19 FEEST voor de  

eerste en zesde klas 

Op 30 maart vierden leerlingen uit het 1ste 

en 6de leerjaar hun Lentefeest.  

De Eerste Communie werd op 28 april 
gevierd en op 25 mei vieren we de Plechtige 
Communie en het Vormsel. 
In een eerst en in een zesde klas staan de 

kinderen op een scharniermoment: ze worden 

GROOT! De eersteklassertjes hebben het 

lezen, schrijven en rekenen onder de knie; 

de zesdeklassers verlaten de school en 

wagen de sprong naar het secundair 

onderwijs 
 

De school wil -in samenwerking met het 

oudercomité- alle leerlingen van het eerste 

en van het zesde in de kijker zetten tijdens 

een receptie met de familie  

op zaterdag 25 mei om 18 u.30 op school. 

cultuur op school 

Toneelvoorstelling ‘Schaap zacht’ 

peuters en eerste kleuter 

14 mei om 13.30 u. 

Dagmar Chittka vertelt dat wol eerst aan een schaap vastzit voordat het 

een trui wordt. De peuters/kleuters mogen op vachten liggen, schapen 

aankleden en lekker aan wol voelen.  

Aan het begin van Schaap zacht worden de kinderen warm ontvangen op 

het ronde speelvlak. Daarover ligt een heerlijk dekentje – sommige 

peuters/kleuters schuiven er meteen onder – aan de rand ervan liggen 

schapenvachten, lange sjaals en knotten wol, die later een rol gaan 

spelen. Er stijgt een sympathieke, licht dierlijke geur op uit de piste. 

Dagmar Chittka is zelf gehuld in 

gevarieerd verwerkte wol. Daarmee is ze 

ook een beetje een schaapje. Ze maakt 

weidse gebaren en draaien en hijst zich 

in het met wol gewatteerde frame van 

een hoepelrok, een mooi object waar een 

danseres wel wat mee kan. Het kan een 

cirkel zijn, of een tentje.  

Zonder veel woorden , maar met sfeervolle beelden van de 

overheadprojector, hemelse, dromerige en grappige muziekjes verleidt 

de danseres de peuters/kleuters om aan de wol te voelen, eroverheen te 

lopen, of plukjes te verzamelen en die op de klittenband van de vrolijke 

houten schaapjes van Wim Schermer te plakken. Schaapjes hebben 

namelijk niet alleen maar witte wol. Als het eerst zo hard regent dat de 

schapen duikbrillen nodig hebben en de zon weer gaat schijnen, 

verschijnt er een regenboog die zijn kleuren overdraagt op de dieren. 

Schaap zacht is behalve een ode aan het schaap ook een feestje van de 

breikunst. 

Initiatief i.s.m. dienst Cultuur gemeente Beernem 
 

WO voeding 

Goodfood 

voedingsbeleid 

Met het GoodFood@School traject voor het basisonderwijs gaan we aan 

de slag met de hele school, zowel leerlingen en leerkrachten als directie 

worden betrokken. Vertrekkende vanuit onze interesses slaan we de 

handen in elkaar om een duurzaam gezond voedingsbeleid op school uit te 

bouwen.  

Slechts 7% van de Vlaamse kinderen tussen 6-14 jaar eet voldoende 
groenten en fruit, daarnaast eten ze te veel suiker en bewerkt voedsel. 
Het aanmeten van een gezond duurzaam voedingspatroon kadert binnen 
het opvoedingsproject van de school en draagt bij tot meer bewuste, 
evenwichtige en aandachtige leerlingen.  
Wat houdt dit in? 
• Een traject op maat waarbij duurzame gezonde voeding in de brede 

schoolcontext geplaatst wordt (team 16/05) 

• Aanzet tot het verder inspireren en motiveren van de 

schoolomgeving naar een duurzaam gezond voedingsbeleid (team 

16/05) 

• Interactieve workshop die aansluit bij de eindtermen en de leerlijn 

voeding (13 en 16/05) 

1ste graad: voedselverspilling 

2de graad: seizoensgebonden en lokale groenten en fruit 

3de graad: evenwicht tussen plantaardige en dierlijke voeding 

• Naverwerking in de klas 
 

➢ Samenwerking tussen Rikolto (Vredeseilanden), GoodPlanet Belgium en 
Fairtrade Belgium. 

Verkiezingen 

Op zondag 26 mei trekt België naar de 

stembus. Om de 5 jaar kiezen we niet alleen 

nieuwe parlementsleden in de federale 

Kamer, maar worden er ook regionale 

verkiezingen georganiseerd in Vlaanderen, 

Brussel en Wallonië. Samen met de rest van 

Europa kiezen we in 2019 ook een nieuw 

Europees Parlement. 



 

Kalender mei 2019 
- 13-17/05: Sam de verkeersslang: te voet of met de fiets naar school 

  TEAM LEERLINGEN / OUDERS 

woensdag 1 Feest van de arbeid: GEEN SCHOOL 

donderdag 2 

�  � L5: 8:40-12:00: school@boerderij 

� K1: medisch onderzoek, CLB centrum Brugge met 
ouders 

� 16:00-17:00: Sportsnack 2 bovenbouw (L4, L5 en L6), 

Den Akker (juf Griet) 

vrijdag 3 

�  � Krinkelement 

� L4: 14:00: bibspel, bib Beernem 

� Zwemmen: / 

Turnen:  L4 en L2/L5 

zaterdag 4   

zondag 5   

maandag 6 

� Ophalen koffer ‘land van Calcimus’ 

� 16:00: personeelsvergadering 

� 18:30: netwerkmoment School@platteland, De 

Gavers Harelbeke 

� L1, L2, L3 en L4: testdag Sportbank 

dinsdag 7 

� 9:30: toelichting Informat, Knokke 

(secretariaat, directeur) 

� 14:00: beheerscomité 

14:30: OCSG, scholengemeenschap De 

Oostkant, Knokke 

� K1: medisch onderzoek, CLB centrum Brugge met 

ouders 

woensdag 8 
 � Nm.: MOEV atletiek, Drogenbrood 

� 13:45-17:30: Beernemse scholencup, Den Akker 

� 20:00: oudercomité 

donderdag 9 

 � L1 en L2: schoolreis: Pierewiet 

� Nm.: kleuters: MOEDERDAGFEEST 

� 16:00-17:00: sportsnack 3 bovenbouw 

vrijdag 10 
 � Zwemmen: / 

Turnen: L2, L5 en L6 

zaterdag 11   

zondag 12 �  � MOEDERDAG 

maandag 13 

�  � SAMweek  

� Goodfood 

1ste en 2de graad 

� 19:30: Infoavond ‘Drugs’ i.s.m. oudercomité (enkel 

voor volwassenen) 

dinsdag 14 

� 9:00-12:00: COV vorming, Torhout (directeur) � L4: 13:10: Voetgangersexamen 

� 13:30: peuter en K1: toneelvoorstelling ‘Schaap zacht’, 

i.s.m. dienst Cultuur, OC De Kleine Beer 

woensdag 15 �  � Sam rinkelt 

donderdag 16 

� Matthias (Oranje): hulp administratie 

� Nadine (Ter Muiden): poetshulp 

� 8:45: zorgoverleg L2: eindevaluatie 

� 9:30-16:30: schoolbouwformule, Gent 
(directeur) 

� Personeelsvergadering ‘Good food’ 

� K2 en K3: sportdag, Bloso 

� L3: beurs voor tandverzorging en gezonde voeding, 

Brugge 

� Goodfood 

3de graad 

vrijdag 17 
� 8:30: zorgoverleg peuter/K1 � Zwemmen: / 

Turnen: L1 en L4 

zaterdag 18  �  

zondag 19  �  

maandag 20  � 18.00-19.30: repetitie vormsel 

dinsdag 21  � bibbezoek 

woensdag 22 
� stuurgroepvergadering STEAM-it: 

focusgesprek, Brugge 
� 18.00-19.30: repetitie vormsel 



 

donderdag 23 
�  � L5: 8.40-12.00: school@boerderij 

� Nm.: CLB contactnamiddag 

� 16:00-17:00: sportsnack 4 bovenbouw (sporthal) 

vrijdag  24 

 � L5 en L6: dode hoeksessie (onder voorbehoud) 

� Zwemmen: / 

Turnen: L1, L2 en L4 

� 18.00-19.30: repetitie vormsel 

zaterdag 25 
�  � 17.00: Vormselviering / plechtige communie 

18.30-20.30: receptie eerste en zesdeklassers 

zondag 26 �  � verkiezingen 

maandag 27 
�  � K3: leeruitstap ‘kapperschool’, Brugge 

� L5 en L6: dode hoeksessie (onder voorbehoud) 

dinsdag 28 

� Zot van natuur: vormingsdag � L4: 9:30-15:00: bijendag LTI 

� K1: medisch onderzoek, CLB centrum Brugge met 

ouders 

woensdag 28 �  �  

donderdag  30 Hemelvaartsdag: GEEN SCHOOL 

vrijdag 31 Brugdag: GEEN SCHOOL 

 
 
 
 
 
 
 
 
   

  Donderdag 02/05/19 Vrijdag 03/05/19 

  Preisoep 

 

Rundshamburger 

Mosterdsaus 

Erwtjes 

Aardappelnootjes 

Wortelsoep 

 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Maandag 06/05/19 Dinsdag 07/05/19 Donderdag 09/05/19 Vrijdag 10/05/19 

Seizoensoep met 

erwtengarnituur 

 

Kaasvink 

Bloemkool 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 

 

Kabeljauw in bieslookroomsaus 

Spinaziepuree 

Kervel-preisoep 

 

Kippennootjes 

Veenbessensaus 

Cruditeiten 

Gekookte aardappelen 

Aspergesoep 

 

Quornblokjes in groentensaus 

Trivelli 

Maandag 13/05/19 Dinsdag 14/05/19 Donderdag 16/05/19 Vrijdag 17/05/19 

Tomatensoep 

 

Varkensgebraad 

Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

 

Groentesoep 

 

Lasagne 

 

Tomatengroentesoep 

 

Kip 

Appelmoes 

Frieten 

Juliennesoep 

 

Gevogelteburger 

Gevogeltesaus 

Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Maandag 20/05/19 Dinsdag 21/05/19 Donderdag 23/05/19 Vrijdag 24/05/19 

Preisoep 

 

Vissticks 

Broccoli 

Puree 

Boerensoep 

 

Ardens gebraad 

Duivelse saus 

Gestoofde wortelschijfjes 

Gekookte aardappelen 

Seldersoep 

 

Braadworst 

Mosterdsaus 

Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

Tomatensoep 

 

Kippenhaasje 

Currysaus 

Ananas 

Rijst 

Maandag 27/05/19 Dinsdag 28/05/19 Donderdag 30/05/19 Vrijdag 31/05/19 

Wortelsoep 

 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Spaghetti 

Tomatengroentesoep 

 

Kipfrietjes 

Bloemkool 

Puree 

 

Hemelvaartsdag: 

GEEN SCHOOL 

Brugdag: 

GEEN SCHOOL 

Stagiairs          



 

 Moederdag… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Verras je mama met een hele mooie tekening…. 


