
 

jaarthema schooljaar 2019-2020 

We maken er een Artistiek en STEMmig schooljaar van! 

 

 

 

 

 

 
 
 

Het letterwoord STEM verwijst naar de schoolvakken, leergebieden, opleidingen en 
studierichtingen op het gebied van natuurwetenschappen, techniek, technologie, kunst en 

wiskunde… 
 

We beogen met de leerkrachten het probleemoplossend denken en handelen van de 
kinderen te stimuleren. We dagen de leerlingen uit via onderzoeksvragen en/of 
probleemstellingen. Onderzoek en ontwerp moeten leiden naar een oplossing. 

Hiervoor stippelden we al de aanzet van een actieplan uit, nl.: 
� professionalisering van het team:   

-  pedagogische studiedagen i.s.m. OVSG: (team) ontwerpend leren (16/09/2019) en 
 onderzoekend leren (7/02/2020)  
- vormingstraject STEMbasisnet, i.s.m. Arteveldehogeschool Gent  (juf Greet en 
 meester  Michiel) (9/09/2019, 30/09/2019, 18/11/2019, 3/02/2020, 16/03/2020   
 van 9u-16u + studiedag Brussel: 6/05/2020  
- personeelsvergadering (team) met Eekhoutacademy n.a.v. workshops in de klas 
 (19/11/2019) 

� workshops met de kinderen:  
- i.s.m. Provincie West-Vlaanderen: L3 en L4: pilootproject ‘Tijdreizigers’  
- i.s.m. Vives: L3 en L4: WeCanDoRobot 
- i.s.m. Agentschap Maritieme dienstverlening en Kust: L5 en L6: Boeiend klasspel  
- i.s.m. Eekhoutacademy: L1, L2, … (19/11/2019)  
- i.s.m. Notenboom 
- i.s.m. Stroomopwaarts 

� leeruitstappen:  
- L5: windturbinepark ontraadseld, Oostende (8/10/2019) 
- L5: school@boerderij: 10 wekenproject op De Grote Linde (3/10; 19/03;2/04; 
 23/04; 30/04; (7/05); 28/05; 4/06; 11/06 18/06 25/06) 

� inzetten van uitdagende leermiddelen: Creatool, Quadro, lego, … 
� aanbieden van uitdagingen:  

- Stemolympiade: L5 en L6 
� … 
Volg onze activiteiten via de nieuwsbrief én op de website  
www.gemeenteschooldenotelaar.be 

 

We plannen 2 grote toonmomenten:  
op donderdagnamiddag 20/02/2020, tijdens de carnavalsoptocht én 

op zondagnamiddag 28/06/2020, op het schoolfeest 
 

 
  SEPTEMBER 2019 

 Met dit maandblad willen wij u, lezer, nog beter informeren 
over wat er zich op onze school afspeelt… 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

NIEUW S Gemeenteschool Oedelem 

SCHOOLTOELAGE 

= schooltoeslag* 

Gebeurt voortaan 
automatisch via 

groeipakket, m.a.w. er 
moeten geen documenten 

meer worden ingevuld! 

Schooluren 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voormiddag: 

> toezicht vanaf 8u.15;  
> bel om 8u.38; 
> start van de lessen om 
 8u.40; 

> einde lessen om 11u.55 
 

Namiddag: 

> bel om 13u.08 
> start van de lessen om 

 13u.10 

> einde van de lessen om 

 15u.45. 
 

Wie pas tegen 9u. 

komt, passeert langs 

het secretariaat! 

welkom (terug) 
 
 
 
 
 
 
 

 

… aan alle leerlingen 

vertrouwd en  

leerlingen nieuw aan de 

school. 

nieuw 

*Kleuters die onvoldoende aanwezig zijn of leerlingen die meer dan 29 

halve dagen onwettig afwezig zijn kunnen deze toeslag verliezen! 



 

 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
  

LEERKRACHTENTEAM 

� Onthaalklasje: juf Mieke Claeys en juf Saskia Denys 
� K1:  juf Hilde Vanhove en juf Shirley François 
� K2:  juf Greet Vandermoere  
� K3:  juf An Geldhof 
� Kleuterturnen: juf Jenny Valcke 
� L1:  juf Els Boùùaert  
� L2:  juf Maaike Weets en juf Tine Timmerman 
� L3:  juf Els Vermeulen 
� L4:  juf Katrien Gadeyne 
� L5:  meester Michiel Sypré 
� L6:  juf Griet Damme 
� Zorgcoördinator/beleidsondersteuner: juf Joke 

Boussemaere 
� ICT-coördinator: juf Tine Timmerman 
� ICT/administratie: Lynn Florissoone 
� Bijzondere leermeesters: 

 juf Sofie Vanpeteghem (KGD) 
 juf Hilde De Backer (NCZ) 

� administratie: Sonja Vandewalle en  
 Els Fockedey 

� middagtoezicht kleuter: Katrien Engelrelst 
� middagtoezicht lager: Lynn Florissoone 
� poetsteam: Katrien Engelrelst  

 Marina Van Meenen 
 Els Zutterman  

� directeur: Hilde Landuyt 

OUDERINFOAVOND 
donderdag 19 september 

om 19.30 u. 
 

We bieden ouders de kans om te neuzen in de klassen en vragen te 
stellen  … 

Ontvangst in refter… 
 

Ouders van nieuwe instappertjes… 

WELKOM bij juf Mieke en juf Saskia  

familienieuws 

                      
 

 

In gedachten… 

Echtgenoot van oma 
Rolande (middagtoezicht) 

én opa van Jules (L1) en 
Léonie (L4) 

Lerarenplatform 

Tijdens het schooljaar 2018-2019 startte het 
pilootproject lerarenplatform om tijdelijke leerkrachten 
meer werkzekerheid te bieden. De leerkrachten in het 
lerarenplatform krijgen een aanstelling van 1 oktober 
tot het einde van het schooljaar. Ze worden ingezet 
voor reguliere vervangingen of voor zinvolle 
pedagogische taken. 
Na een selectieronde met de verschillende scholen van 
de scholengemeenschap De Oostkant (Sijsele-Damme, 
Knokke-Heist, Wenduine en Zuienkerke) koos onze 
school voor juf Latoya Lievens, kleuterjuf. Juf Latoya 
is halftijds aan onze school verbonden én halftijds aan 
de school van Zuienkerke. Juf Latoya zal inspringen bij 
vervangingen op onze school of scholen  
van onze scholengemeenschap. Overige  
tijd zal juf Latoya ondersteuning bieden 
in de klassen. 

vrijwilligers 

� Vicky Peckelbeen: middagbegeleiding kleuters 
� i.s.m. Ter Muiden: Nadine Brouckaert versterkt het 

poetsteam op donderdagvoormiddag en assisteert tijdens 
het koekmoment  

� i.s.m. Oranje: Matthias Verbrugge, hulp bij 
administratieve taken en klasondersteuning in K2 

 

Naschoolse activiteiten 

Op onze school kunnen naschools 2 disciplines worden 
gevolgd. 

‘MUZIEKKRIEBELS’ 
i.s.m. Academie voor muziek, woord en dans AALTER 

maandag van 16u. tot 17u.  
voor 1ste en 2de leerjaar 
Juf Laurence Hachez 

T. 09 374 36 54 
 
 
 

‘BEELDENDE KUNST’ voor 1ste t.e.m. 6de leerjaar 
i.s.m. Kunstacademie Maldegem (KUMA) 

donderdag van 16.15u. tot 17.55u.  
voor 1ste t.e.m. 3de leerjaar 

donderdag van 18.05u. tot 19.45u. 
voor 4de t.e.m. 6de leerjaar 

Juf Greet Masselus 
T. 050 72 89 50 

 
 
 

Ouders worden verwacht om stipt hun kinderen te 
komen ophalen. Er is geen toezicht voorzien. Kinderen 
kunnen eventueel naar de buitenschoolse opvang gaan.  

zorg+ 

Ondersteuningsnetwerk 

Vanaf 1 september 2017 kunnen leerlingen met specifieke 
ondersteuningsnoden terecht bij een 
ondersteuningsnetwerk. Scholen voor buitengewoon 
onderwijs staan in voor de ondersteuning van leerlingen, 
leerkrachten en schoolteams.  
Voor het schooljaar 2019-2020 komen hiervoor langs op 
onze school:  
> Dominiek Savio, Gits: juf Greet Vandoorne (K1) 
> De Ganzeveer: juf Hilde Dobbelaere (L1, L3 en L5) 
> Spermalie… (L1) 
 

Ook ‘kinéjuf’ Sofie Molkens geeft specifieke begeleiding 
(K1). 

… in onze ‘KUNSTKLAS’ 



 

schooljaar 2019-2020 

Schoolvrije dagen  
goedgekeurd schoolraad d.d. 28.05.2019 en overlegd in het vakbondsoverleg d.d. 11.06.2019 

 

� Maandag 16 september 2019: pedagogische studiedag: VRIJAF voor de leerlingen  

� Vrijdag 27 september 2019: facultatieve vrije dag 

� Herfstvakantie  

van maandag 28 oktober t.e.m zondag 3 november 2019 

� Maandag 11 november 2019: Wapenstilstand: VRIJAF 

� Kerstvakantie 

van maandag 23 december 2019 t.e.m. zondag 5 januari 2020 

� Woensdag 29 januari 2020: facultatieve ½ vrije dag 

� Vrijdag 7 februari 2020: pedagogische studiedag: VRIJAF voor de leerlingen 

� Krokusvakantie 

van maandag 24 februari t.e.m. zondag 1 maart 2020 

� Woensdag 11 maart 2020: facultatieve ½ vrije dag 

� Paasvakantie  

van maandag 6 t.e.m. zondag 19 april 2020 

� Vrijdag 1 mei 2020: Dag van de arbeid: VRIJAF 

� Donderdag 21 mei 2020: OLH Hemelvaart: VRIJAF 

vrijdag 22 mei 2020: brugdag: VRIJAF 

� Maandag 1 juni 2020: Pinkstermaandag: VRIJAF 

� dinsdagNAMIDDAG 30 juni 2020: vakantie: VRIJAF 

 

data om te noteren 

� Sneeuwklassen: van zaterdag 18 t.e.m. zaterdag 25 januari 2020 

� Streekbierenbingoavond: zaterdag 15 februari 2020 

� Carnaval: donderdagnamiddag 20 februari 2020 

� Lentefeest L1 en L6: zaterdag 28 maart 2020 

� Eerste communie: zaterdag 25 april 2020 om 16.00 u., St.-Lambertus Oedelem 

� Plechtige communie: zaterdag 23 mei 2020 om 17.00 u., St.-Lambertus Oedelem + 

18.30: receptie eerste en zesde klas 

� Papa’s-Meespeeldag: 27 mei 2020 

� Proclamatie L6: woensdag 24 juni 2020 om 20 u. (gewijzigd!) 

� Schoolfeest: zondag 28 juni 2020 

� … 

Studie 
 

Maandag en donderdag van 16 u. tot 16.30 u;  
start vanaf 9 september. 

GEEN studie bij personeelsvergaderingen… 

vrijblijvende  verbruiken op school 

Abonnementen 
Tijdschriften van Averbode worden voor een heel 
jaar –vrijblijvend- aangeboden i.p.v. trimestrieel (= 
voordeliger).  
 

Omdat in K3 en in L5  de 
leerlingen effectief aan de slag 
gaan met de tijdschriften wordt 
hen dit GRATIS aangeboden 
door de school. 

schooljaar 2019-2020 
Schoolreglement: aanpassingen 

schoolraad 28/05/2019 

� Minder scherpe maximumfactuur:    

> 440 euro over de hele lagere school  

Scherpe maximumfactuur   

 > kleuter: 45 euro per leerjaar (ongewijzigd)    

 > lager: 90 euro per leerjaar 

� Verbruiken op school  

Water mag steeds gedronken worden volgens de 

klasafspraken. Een toiletbezoek wordt niet geweigerd. 

Verbruik van brik en koekverpakkingen wordt geweerd. De 

school stimuleert het gebruik van navulflessen en 

koekendoosjes. 

� Ter herinnering: 

Verjaardagen: Trakteren mag, doch geen snoep of klein 

speelgoed. Tip: hou het sober en gezond. 



 

MOS afvalpreventie 

Afval minderen 

Elke dag zwerven kleine  resten 
verpakkingsmaterialen (koekjespapier en 
rietjesverpakking) op de speelplaats. Vogels 
komen na elke speeltijd de speelplaats ruimen, 
maar pikken heel vaak afval op dat in hun maag 
blijft steken. Vogels kunnen ziek worden en 
sterven. 

Daarom worden koekjespapiertjes en tetrabrikjes met 
rietjes gebannen. 
� Breng koekjes mee in een koekjesdoosje 
� Drink water uit de kraan of gebruik navulflesjes 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

gezondheid en hygiëne 

Luizenalarm 

Via www.klasse.be/ouders of op  https://youtu.be/QPws_SO1_mU willen we de  
nat-kam-methode promoten, eerder dan toevlucht te zoeken in chemische middelen. 

Bij vaststelling van luizen: de school verwittigen én de behandeling starten…. 
De school biedt indien wenselijk de nodige info en gratis luizenkammetjes aan! 

vrijblijvende  verbruiken op school 

Maaltijden 

Hanssens Catering 
Lange Ambachtstraat 32 
BE-9860 OOSTERZELE 
Aanstiplijst:  
• u duidt voor een hele maand aan wat uw kind op 

school zal eten of drinken.  
• ten laatste op de eerste dag van de maand wordt het 

formulier afgegeven aan de titularis.  
• enkel bij ziekte of overmacht kan een maaltijd 

geannuleerd worden door tijdig het secretariaat of 
de titularis te verwittigen (telefonisch voor 9 uur; 
pas op: secretariaat is niet altijd bemand!). 

• krijgen wij geen boodschap van ziekte of overmacht 
dan wordt de maaltijd aangerekend 

vrijblijvende  verbruiken op school 

OOG voor lekkers 

Kinderen eten o.a. te weinig fruit, groenten en drinken te 
weinig melk als tussendoortje of bij de maaltijd. Ze kiezen 
vaak de verkeerde tussendoortjes (bv. koekjes, chocolade, 
snoep en gesuikerde dranken).  
Daarom werd het initiatief Oog voor Lekkers genomen: een 
project rond groenten, fruit en/of melk op school. Het 
principe is eenvoudig: op een vaste dag in de week eten de 
leerlingen samen een lekker stuk fruit/groente en/of 
drinken een glas melk als tussendoortje. 
 
LAGER 
Volledig vrijblijvend wordt een ‘bio’fruit  en –groente (BES*) 
abonnement aangeboden à €14 voor 32 beurten, op dinsdag, 
vanaf oktober. 

*Beernem Ecologisch en Sociaal VZW    

Inschrijvingen per brief via secretariaat 

 

 
Koekabonnement: in het kader van ‘ondernemende school’ zal 
de 6de klas een voorstel opmaken om een gelijkaardig 
abonnement aan te bieden voor koek (dagelijks). De 
leerlingen bepalen  de soorten koek die zullen worden 
aangeboden en maken een berekening van de kostprijs.  
Start vanaf oktober… 

 

KLEUTERKleuters krijgen dagelijks soep & koek in de 
voormiddag  en ‘bio’fruit  of -groente in de namiddag; op 
woensdag krijgen de kleuters de kans om melk te drinken. 
Kostprijs: €10/maand (€5 bij halve dagen schoollopen) 

Inschrijvingen per brief via secretariaat 

 

Vrijblijvende verbruiken op school 

Sommige mutualiteiten ondersteunen  
Fruit en melk op school en schoolreizen.  

Vraag naar de formulieren bij uw mutualiteit! 
Overige schoolkosten blijven beperkt tot  maximumfactuur; 
kostenraming in bijlage … 

centrum leerlingenbegeleiding 
 

Centrum voor leerlingenbegeleiding (CLB) 

Een CLB heeft als opdracht bij te dragen tot het 
welbevinden van de leerlingen, op school en in de 
maatschappij. Daarom ondersteunt het CLB de 
opvoedingsopdracht van ouders en school: als het 
moeilijk wordt, kun je bij het CLB terecht. 

 

Op 1/09/2019 zijn diverse centra versmolten tot één 

grote organisatie: Vrij CLB De Havens 

 

 

 

 

Onze school blijft ondersteuning genieten vanuit de 

vestiging Sint-Andries 

Legeweg 83 A 
8200   Brugge 

telefoon 050 440 220 
 

Contactpersoon: Lieve Vanhaecke 
Arts: Petra Vantorre 

Paramedisch werker: Lieve Peere  
 

Overzicht van de medische consulten 
 

leerjaar  medisch onderzoek 

1e kleuter  contactmoment (met ouders) 

1ste leerjaar  contactmoment + vaccinatie 

4de leerjaar contactmoment (groei en zicht) 

5de leerjaar vaccinatie 

6de leerjaar contactmoment 
 

nieuw 

nieuw 



 

participatie 
 

 
Oudercomité 

maandag 2 september om 20u. 
Iedereen welkom 

Meer info? Via ‘gele’ brieven… 
 

Eerstvolgende activiteit: 
13/10: herfstwandeling (met spaghettimaaltijd) 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

verkeer – mobiliteit 

Week van de mobiliteit 

van 16 tot 22 september 
 
 

Doe mee aan de strapdag op vrijdag 20 september  
(i.s.m. gemeente Beernem) 

Kom te voet of met de fiets. Smuk jezelf en/of je 
fiets zo opvallend mogelijk op! We maken een bonte 

optocht… 
 

leespromotie 
KJV Kinder- en jeugdjury 

Ben je een boekenwurm? 
Wil je actief meewerken en  

de mooiste boeken selecteren? 
Schrijf je in voor KJV.  

Meer info via de bib  

communicatie 
 

In geval van een noodsituatie: 

facebookpagina: De Notelaar Oedelem 

leesbevordering 

Bibbezoek 

Het aanleren van een positieve 
leesattitude en het blijven 
bestendigen van leesmotivatie 
doorheen de schooltijd is van 
lerensbelang. 

Zoals elk schooljaar, gaan de leerlingen, één maal per 
maand, op dinsdag, met de klas op bezoek in de 
bibliotheek (Schepenhuys).   

De boeken van alle leerlingen van een klas  
komen op de klaspas. 

Ook dit schooljaar zullen de kleuters een bezoekje 
brengen aan de bib… 

 

verkeer – mobiliteit 

Gemachtigd opzichter 
 

 

 

 

 

 

 

 

Om een groep kinderen, scholieren, bejaarden of 
personen met een handicap veilig te begeleiden voorziet 

de wegcode ‘gemachtigde opzichters’. 
 
De opzichters bedoeld in artikel 40bis 1.2° moeten ten 
minste 18 jaar oud zijn en gemachtigd zijn door de 
burgemeester van de gemeente waar zij hun taak 
uitoefenen, na een gepaste opleiding door de gemeentelijke 
politie of de rijkswacht. Zij dragen om de linkerarm een 
band met, horizontaal, de nationale kleuren en, in zwarte 
letters op de gele strook, de naam van de gemeente). 
 

Na voorgaande edities organiseert de politiezone een 
opleiding ‘gemachtigde opzichters’ 
· Wanneer: zaterdag 21 september 2019 van 09u tot 12u 
· Waar: Oostkamp, Siemenslaan 6 (Veiligheidsgebouw) 
· Wat: theorie + praktijk 

 

Kandidaten kunnen inschrijven door het 
inschrijvingsformulier in te vullen en over te maken aan de 

politiezone. 
Inschrijvingen kunnen (bij voorkeur) ook per email aan 

Verkeerscel@hethoutsche.be overgemaakt worden. 

 

sport 

September, maand van de sportclub 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 18 september 2019 heeft de 8ste editie 
plaats van de actie 'Breng je sportclub naar school'. 

Sport Vlaanderen en Moev roepen alle leerlingen op om in 
de outfit van hun sportclub naar school te gaan 

en word ambassadeur van je sport! 
 

verkeer – mobiliteit 

Het OC en de school bezorgen elke 
leerling een gepersonaliseerd fluohesje 
voor heen- en weer verkeer tijdens de 

schooluren.  
Voor de weg van en naar huis vragen we de ouders 

om een fluohesje te voorzien. 
 

sport tijdens de lesuren 

Zwemmen 

Vorig schooljaar zetten we een systeem op poten waarbij 
leerlingen een 10-tal zwembeurten in 2 blokken van 5 
beurten over het schooljaar zouden spreidden. Helaas, door 
de herstellingswerken aan het zwembad zijn heel wat 
zwembeurten verloren gegaan.  
Voor dit schooljaar kiezen we voor 10 opeenvolgende 
zwembeurten met als doel sneller vorderingen te boeken. 

Blok 1:  L2 en L5 
Blok 2:  K3*, L3 en L6 
Blok 3:  L1 en L4 

Vlabus zorgt voor ervaren zwemleraars. 



 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

Krinkelement 

 

 

 

 
 

Het ‘Krinkelement’ is een schooleigen klasdoorbrekende activiteit 
die maandelijks geprogrammeerd wordt op de laatste 
vrijdagnamiddag* van de maand. De naam is ontleend aan de 
samentrekking van ‘kinderparlement’ en ‘waterkrinkels’, die zich 
voortplanten op het wateroppervlak. Het is een toonmoment, een 
luisterend oor, een discussieplatvorm met, … voor en door de 
kinderen van de school. 

* tenzij anders gepland 

leeruitstap 

Reporters van democratie 

6de leerjaar 

BelleVuemuseum, Brussel 
 

 
 
 
 
In deze workshop ontmoeten de leerlingen een 
politicus. Ze bereiden een interview voor en 
maken een reportage zoals een echte journalist. 
Op deze manier ontdekken de leerlingen de 
principes van een democratie en wat de rol is 
van een volksvertegenwoordiger. 
 

… reportage met montage 

In groepjes plannen en maken de leerlingen een 
videoreportage over het federale parlement en 
interviewen ze een parlementslid. De montage 
van de reportages wordt in BELvue op de dag 
van de workshop uitgevoerd. 

workshop 

Boeiend klasspel 

5de en 6de leerjaar 

 

De maritieme wereld is 
onvoldoende gekend en hier 
willen we verandering in 
brengen!  
Areyouwaterproof brengt de 
maritieme wereld naar de klas. 

 

Areyouwaterproof is een samenwerkingsproject tussen de 
maritieme onderwijsinstellingen, enkele maritieme partners en de 
Vlaamse overheid. Samen maken ze promotie voor de maritieme 
opleidingen en beroepen. 

De leerlingen van de derde graad lager onderwijs krijgen de kans 
om kennis te maken met allerlei maritieme aspecten onder de vorm 

van een klasspel. 
De leerlingen worden omgetoverd tot kapitein, 

hoofdwerktuigkundige en matroos. 
Samen zullen ze drie reizen moeten volbrengen. 

Een Boeiend Klasspel is ontwikkeld door De Aanstokerij, rekening 
houdend met de leerdoelstellingen. 

Een spelbegeleider zal het klasspel begeleiden en wordt bijgestaan 
door de leerkracht. Een Boeiend Klasspel duurt 2 uur, inclusief een 

nabespreking. 
 

Vlaamse vredesweek 

 

 

 

 

 

 

 

De Vlaamse Vredesweek vindt plaats van 21 
september, de Internationale Dag van de Vrede, 
tot en met de 2 oktober, de Internationale Dag 

van de Geweldloosheid. Beide dagen werden 
uitgeroepen door de Verenigde Naties. 



 

Kalender september 2019 

- maand van de sportclubs; 19/09: toon je sportclub@school 

- 13/09: geboortedag Roald Dahl 

- 16 t.e.m. 22/09: week van de mobiliteit; 20/09: strapdag 

- 21/09-2/10: Vlaamse vredesweek 

  TEAM LEERLINGEN / OUDERS 

   verkiezing klasvertegenwoordigers leerlingenraad / werkgroep 
scholenbouw 

zondag 1   

maandag 2 
�  � 8.15 onthaal met koffie 

� 20.00: oudercomité 

dinsdag 3 �  � Bibbezoek: K2, L1, L2, L3, L4, L5 en L6 

woensdag 4 �  �   

donderdag 5 
� Pilootproject ‘Tijdreizigers’: startworkshop (juf 

Els V. en juf Katrien) 

� 16.00: personeelsvergadering ‘Diabetes’ 
�  

vrijdag 6 �  � zwemmen: L2/L5  (1) 

zaterdag 7 Kermisweekend 

zondag 8 Open Monumentendag 

maandag 9 

� vorming STEMbasisnet, Gent (juf Greet, 
meester Michiel) 

� 9.15-12.30: vorming administratieve werkers, 
Brugge (Sonja, Els F.) 

�  

dinsdag 10 � 13.30: overleg stagiairs Vives � vuurwerkavond 

woensdag 11 

� vormingsnamiddag ‘Dag van de peuter/kleuter’, 
Eekhoutacademy Kortrijk (juf Mieke, juf Saskia, 
juf Hilde Vh.) 

� 19.00-20.30: ontmoetingsavond Studio Globo 
‘Guatemala’ (juf Griet) 

�  

donderdag 12 
� 13.00-16.30: studiedag ‘Een kind van gescheiden 

ouders’, CAW, Brugge (juf Joke) 
�  

vrijdag 13 �  � zwemmen: L2/L5  (2) 

zaterdag 14   

zondag 15   

maandag 16 
 pedagogische studiedag: 

VRIJAF 

dinsdag 17 
� 16.30: overleg parochiewerking 

18.00  
� Week van de LUIZENCONTROLE 

woensdag 18 � Afhalen champignonkits, Boeverbos  � ‘Breng je sportclub naar school’ 

donderdag 19 
� Vorming administratief medewerkers: 

‘Informat’, Knokke (Els F.) 
� SCHOOLFOTOGRAAF 

� 19.30 ouderINFOavond (Curieuzeneuze avond) 

vrijdag 20 
�  � STRAPdag: stappend of trappend naar school 

� zwemmen: L2 en L5 (3) 

zaterdag 21 

 � ‘HERFST’ 
� 9.00-12.00: opleiding gemachtigd opzichters, Oostkamp 

(verkeerscel@hethoutsche.be) 

zondag 22   

maandag  23 
� 13.30: bibjuffenvergadering (juf Els B.) 
� stagiairs 

�  

dinsdag 24 � 10.00: verificateur � L6: leeruitstap ‘Reporters van democratie’, Brussel 

woensdag 25 �  �  

donderdag  26 
� Oranje, Jolien Van Nevel 
� 13.30: overleg zoco’s scholengemeenschap, 

Knokke 

� L5 en L6: workshop ‘Boeiend klasspel’ 

vrijdag 27 �  VRIJAF (facultatieve vrije dag) 



 

zaterdag 28   

zondag 29   

maandag 30 
� vorming STEMbasisnet, Gent (juf Greet, 

meester Michiel) 

� stagiair 

 

 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 

  

Maandag 02/09/19 Dinsdag 03/09/19 Donderdag 05/09/19 Vrijdag 06/09/19 

Tomatensoep 

 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Seldersoep 

 

Runderbouletten 

Tomatensaus 

Wortelstamppot 

Boerensoep 

 

Kippenhaasje 

Currysaus 

Appelmoes 

Aardappelnootjes 

Kervel-preisoep 

 

Varkensgebraad 

Jachtsaus 

Rode kool 

Gekookte aardappelen 

Maandag 9/09/19 Dinsdag 10/09/19 Donderdag 12/09/19 Vrijdag 13/09/19 

Seizoensoep met 

erwtengarnituur 

 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Spaghetti 

Preisoep 

 

Kippennootjes 

Couscousgroenten 

Rijst 

Wortelsoep 

 

Kalkoenfilet 

Veenbessensaus 

Cruditeiten 

Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep met 

rundsballetjes 

 

Vissticks 

Spinazie 

Puree 

 

Maandag 16/09/19 Dinsdag 17/09/19 Donderdag 19/09/19 Vrijdag 20/09/19 

VRIJAF  

Jardinièresoep 

 

Gebakken vleesbrood 

Preistamppot 

Tomatensoep 

 

Visfilet in choronsaus 

Cruditeiten 

Frieten 

Courgettesoep 

 

Lasagne 

Maandag 23/09/19 Dinsdag 24/09/19 Donderdag 26/09/19 Vrijdag 27/09/19 

Juliennesoep 

 

Vegetarische vol-au-vent  

Groentenmix 

Rijst 

Aspergesoep 

 

Gevogelteburger 

Gevogeltesaus 

Prinsessenbonen 

Gekookte aardappelen 

Landbouwerssoep 

 

Ardens gebraad 

Duivelse saus 

Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

VRIJAF  

        

wereldoriëntatie 

Champignonkits: champignons telen in de klas.  
Speuren naar sporen... 

Bij de intrede van de herfst schieten de paddenstoelen uit de grond… of uit een teeltkit! 
Een champignonteeltkit is een transparante plastiekzak (+/- 30x30x50cm), gevuld met compost en dekaarde. 

Na twee weken verschijnt de 'eerste vlucht', waarna nog enkele 'vluchten' volgen. 
 
 

stagiairs 
Emmy Ryckaert  23/09 diverse klassen observatie 
Danaë Platteau 23/09  diverse klassen  observatie 
Nel Dyselinck  23/09  diverse klassen  observatie 
Sarah Van De Bruaene 30/09 L2 observatie 


