
 

 
OKTOBER 2019 

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

 

 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

NIEUW S Gemeenteschool Oedelem 

leerlingenparticipatie 
Leerlingenraad 

Een leerlingenraad zijn door de leerlingen gekozen 
jongens en/of meisjes, die de verschillende lagere klassen 
vertegenwoordigen. Een leerlingenraad behartigt de 
belangen van alle leerlingen. Leerlingen krijgen zo 
inspraak op school. 
De leden van de leerlingenraad 2019-2020 zijn:   
 L1: Jules, Laurenzo (Noah)  

 L2: Vito, Jules (Viktor) 
 L3: Axelle, Aron (Ian, Lars DB) 

 L4: Daniëlle, Warre (Lore, Milan) 
 L5: Marie B, Eyano (Marie D, Zeno) 

 L6: Camille, Soetkin 
Materiaalmeesters: Céleste, Nina (Ella) 

De leerlingenraad vergadert 1x/maand 
samen met juf Tine en juf Saskia. 

leerkrachtendag 

5 oktober 
Op deze dag wordt de waardering van 

leerkrachten benadrukt en is er 
aandacht voor het onderwijs als 

belangrijke factor in de maatschappij. 

19/10 

 

verkeer 

Campagne: Control Cruiser* 

*Een Control Cruiser is een 
voorbeeldige bestuurder die zich 
overal aan de maximumsnelheid houdt 
en daardoor relax rijdt. 

In schoolomgevingen is de maximumsnelheid beperkt tot 
30 km/u.  

Door deze uiterst gematigde snelheid  

- beperken we het risico op ongevallen aan de schoolpoort 
- kunnen wij onze leerlingen stimuleren om stappend en/of 

 trappend naar school te komen 
- verminderen we het aantal auto’s aan de schoolpoort 

 
Met de campagne 'Control Cruiser' wil de VSV  

(Vlaamse Stichting Verkeerskunde) automobilisten 
herinneren aan de snelheidsregels én diegenen die zich 

aan de limiet houden, bedanken.  

Extraatje: 

outdoor education 

 

 

L5 
10 weken lang met de hele klas een halve dag les op de 

boerderij. Dat is School@Boerderij. Een initiatief van 
Inagro en Vives volgens de principes van 

openluchtonderwijs:  
- het samengaan van actieve buitenactiviteiten, 

- educatieve elementen en  
- persoonlijke en sociale ontwikkeling. 
 

Startmoment: 3/10/2019 
Locatie: De Grote Linde, Oostkamp 

Verplaatsing per fiets! 
Meer info: 

https://leden.inagro.be/onthaal-op-de-
boerderij/schoolatboerderij  

verkeer 
Preventieve fietscontrole 

2 oktober 

Een fiets die voldoet aan de wettelijke voorschriften is 
één van de vele noodzakelijk voorwaarden om veilig te 
fietsen in het verkeer. 

Op initiatief van politiezone Het 

Houtsche controleren één 

wijkinspecteur samen met een 
vrijwilliger van onze politiezone de 

fietsen van de leerlingen en geven de 
nodige aanbevelingen.  

 



 

 

sneeuwklassen 

Ouderinfoavond 
6de leerjaar 

woensdag 23 oktober om 20 u. 

 

Van 18 t.e.m. 25 januari trekken 
we met de 6de klas op 

sneeuwklassen. Ter voorbereiding 
organiseren we een infoavond -in 

de klas- met allerlei info over de 
reis, materialen, papieren, ... 

 
 

sport na de lesuren 

Sportsnack 
 
 
 
 

Met Sportsnack (Sportief Naschools-Actieve Kids) 
bieden MOEV en Sport Vlaanderen de kinderen van (de 
laatste kleuterklas en) de lagere school naschools de 

kans op 1uur beweging en sport. 
Het programma evolueert van gevarieerde 

bewegingsvaardigheden naar gevarieerde sportieve 

vaardigheden.  

De school organiseert onmiddellijk na de schooluren dit 

sportieve aanbod onder bekwame, professionele 

begeleiding. Dit kan een personeelslid van de school of 

een externe lesgever zijn. Juf Griet (L6) neemt hierin 

het initiatief.  

Sportsnack gaat door van 16u. tot 17 u. op volgende data: 

• 1ste trimester op donderdag: bovenbouw (4, 5, 6):  

3/10 – 10/10 – 14/11 -  21/11 – 28/11 

• 2de trimester: onderbouw (1, 2, 3):  data volgen 

• 3de trimester: mixed groep: data volgen 

De activiteit gaat door in sporthal De Akker (tenzij 

anders meegedeeld door de begeleider*). De lln. stappen 

om 15.50u. onder begeleiding van de juf naar de sporthal 

en kunnen daar om 17u. worden opgepikt.  

Lln. die echter naar de opvang moeten na de activiteit 

kunnen te voet terugkeren onder begeleiding van de 

lesgever. 
 

Kostprijs: €2/ les (€10/reeks) komt op schoolrekening. 

sport na de lesuren 
 
 

Zweminstuif 
Bloemendalezwembad 

23 oktober  
L3, L4, L5 en L6 

 
Een namiddag boordevol uitdagende proeven, fun en 

waterplezier. 
Inschrijven via brief (klastitularis). 

 
 

gratis 

leeruitstap 

Windturbinepark ont-raadseld | Escape room 
GreenBridge, wetenschapspark Oostende 

5de leerjaar 
8 oktober 

De windturbines op zee zijn imposante 
mastodonten. Hoog rijzen ze boven de 
zeespiegel uit. Het opbouwen van een 
windmolenpark is een werk van lange 
adem waar heel wat spelers bij 
betrokken zijn.  

In de workshop zoomen we in op de bouw van een offshore 
windturbinepark. Via een uitdagende escape room komen 

de leerlingen in contact met de verschillende facetten van 
de offshore windindustrie.  

Slagen de leerlingen er in om in 1 uur de code te 
kraken? 

Deze sessie legt linken met STEM, brengt de 
verschillende offshore jobs in kaart en bevat tal van 

interactieve materialen. 

 
leeruitstap 

‘28x Europa’ 
Provinciehuis Boeverbos Brugge 

5de en 6de leerjaar 

16 oktober 
In een openluchttentoonstelling komen kinderen op een 

interactieve manier via een zoektocht heel wat te weten 
over Europa.  

 

Gedurende 2 uur 
doorlopen de kinderen 3 

trajecten over Europa. 
Ze komen er de volgende 

dingen te weten: 
 

 
• Wat is het verschil tussen Europa als continent en de 

Europese Unie? 
• Welke zijn de verschillende lidstaten? 

• Wat doet Europa allemaal voor jou?  
 

Op het einde krijgen alle kinderen een eigen ster waar ze 

een wens voor Europa kunnen opschrijven. Al deze wensen 
vormen een Europees sterrenmeer.  

 

leeruitstap 

‘De Westhoek’ 
i.s.m. gemeentebestuur Beernem 

5de leerjaar 
18 oktober 

 
In het kader van herinneringseducatie organiseert het 

gemeentebestuur een leeruitstap voor alle leerlingen van 

het 5de leerjaar. 
 

Op het programma staan een gidsbeurt in het  Memorial 

Museum Passchendaele en een bezoek aan het Tyne Cot 

Cemetery te Zonnebeke. 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

cultuur op school 15 oktober 

L3 en L4 
‘Franzerl’, muziektheater voor kinderen Aardvork/Koen Boesman 

i.s.m. dienst cultuur, OC De kleine Beer 
Het is 26 maart 1828. Een schouwburg in Wenen. Binnen vijf minuten gaat het doek open. De zaal zit vol. 532 plaatsen: 

volzet! Franz, Kleine Frans, Fransje, Franzerl, Schwammerl, Meester Schubert, Franz Schubert componist en pianist, 

lolbroek en zwartkijker, allemansvriend en eenzaat is zenuwachtig. Hij heeft gewerkt tot hij erbij neerviel. Zal hij nu 

eindelijk beroemd worden? Zal hij genoeg geld verdienen om te leven van zijn werk? Zit zijn vader in de zaal? Zal hij nu 

eindelijk trots zijn? Of Therese? Zou Therese Grob nog weten wie hij is? Nu ze getrouwd is met de bakker? Of Caroline, 

de gravin von Esterhazy? Binnen 7 maanden is hij dood. En wat dan? 
Met de biografische muziektheatervoorstelling FRANZERL brengen pianiste Elisabeth De Loore, zanger en acteur Pieter 

De Praetere en theatermaker Koen Boesman de wonderbaarlijke muziek van Schubert tot leven op kindermaat. De 

kinderen ervaren hoe muziek ontstaat en duiken mee in een hoofd waar de verbeelding nooit stopt. 

 

leeruitstap 

Bulskampveld; 
het bos in z’n herfsttooi. 

17 oktober 

Jaarlijks gaan we met de kinderen op ontdekking in de natuur. Eén maal 
om de 3 jaar beleven we het bos in de herfst. In een volgend schooljaar 
verkennen we het bos in de lente. Het 3de schooljaar in de cyclus trekken 
we naar de zee. 
Alle klassen volgen een eigen programma  

1ste kleuter & peuter: bosexploratie “Kabouterpad” tot 11.30 u.  

 (terug naar school) 

 nm. naverwerking in de klas 

2de kleuter:  9.30 u. gidsbeurt “Beestenbuurt” tot 11.30 u.  

 nm. bosexploratie 

3de kleuter:  9.30 u. gidsbeurt “Op een grote paddenstoel” tot 11.30  

 nm. bosexploratie 

1ste leerjaar: 9.30 u. gidsbeurt “Beleef het landschap met Piep de 

 bosmuis” tot 11.30 u. 

 nm. bosexploratie  

2de leerjaar:  9.30 u. “Vossenstreken” tot 11.30 u. 

 nm. bosexploratie 

3de leerjaar:  vm. bosexploratie  

 13 u. “Herbos jezelf” tot 15 u. 

4de leerjaar:  vm. bosexploratie 

 13 u. “Actief met de natuurgids” tot 15 u. 

5de leerjaar: vm. bosexploratie 

 13 u. “Vlerk de vleermuis achterna” tot 15 u. 

6de leerjaar: vm. bosexploratie 

 13 u. “Moord in de poel” tot 15 u. 

Het wordt zeker een boeiende lesdag in volle natuur. 
Enkele praktische afspraken: 
 

- vertrek: 8.40 u. met bus;  terug: 15.45 u. (uitgez. peuters en K1 > 12 u.) 

- aangepaste kledij:  laarzen én regenkledij  

- picknick meebrengen (er worden GEEN warme maaltijden voorzien):  

 afvalarme picknick, voldoende water/sapjes, en ‘gezonde’ 

 tussendoortjes° (geen snoep); °kleuterjuffen nemen zelf koekjes mee 

- de kinderen brengen geen geld mee; vervoer- (€4,5*) en workshopkosten 

 (€2,50) komen op de rekening van oktober 
* na tussenkomst oudercomité 

Teken 
Bij een uitstap aan bos of park 

kunnen we te maken hebben 

met teken…  
 
 
 
 
 

De folder 'Teken, wat  je 
zeker moet weten!' van de 
Vlaamse Overheid bevat 
hieromtrent tips. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
 

 

 

 
 

 

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

educatie Duurzame Ontwikkeling  

 
 
 
 
 

5 actiedagen 
GoodPlanet nodigt ons uit om deel te 

nemen aan 5 actiedagen voor 
onze planeet:  

 
15/10: Eet Lokaal 
21/11: Zero Afval 
11/02: Dikke Truiendag  

20/03: Iedereen waterdrager 
30/04: Buitenlesdag 

 

participatie 
 

 

 
 

 
Iedereen welkom op  

maandag 7/10  

om 20 u. 

 
 
 

gezondheidsbeleid-tussendoortjes 

KLEUTER 

Dagelijks krijgen de kleuters een tussendoortje aangeboden: 
- in de voormiddag: soep en koek; op woensdag melk en koek 

 (let wel: koemelk; kleuters met allergie krijgen water; wil 
 eventuele allergie doorspelen aan de klasjuf a.u.b.) 

- in de namiddag: fruit of groente* 
€10/maand of €5/maand (halve dagen) 

 
LAGER 

Kinderen die inschreven voor het ‘OOG voor lekkers’project (voorheen 
Tutti Frutti) krijgen iedere dinsdag een stuk fruit of groente* aangeboden 

in de refter. 
€14 voor 32 fruitweken (okt.-juni) 

 

Leerlingen die intekenden voor een koekabonnement 
kunnen voortaan dagelijks in de refter terecht voor een koek 

€4/maand 
 

De school kiest voor droge koek en fruit/groente  van biologische 
oorsprong, lokaal en fair trade (> BIOBES*) 

 
 

  Zespri Schoolfruit Project 
voor álle leerlingen 

Zespri biedt ons de kans om gedurende het schooljaar, 
4 keer kiwi’s aan te bieden aan de leerlingen. 

Tijdens de maanden oktober, november en december worden de Zespri 
Green kiwi’s geleverd, in mei levert men de Zespri SunGold. 

 

leesbevordering 

 
 

Grote voorleesdag 
20 november 

11u 
 
 
 
 

voorlezers GEZOCHT  
seintje aan katelijnedumeez@yahoo.com  

 

communicatie 

Telefoonketting 
Weldra ontvangen jullie de 

telefoonketting. 

Bij leeruitstappen steeds de 
telefoonketting bij de hand nemen 

a.u.b.! 
Test vóóraf of jouw contactpersoon 

reageert! 
WhatsApp 

In sommige klassen is een WhatsApp 

groep onder ouders in een testfase. We 
evalueren het nut en de meerwaarde van 

deze communicatievorm. Meer nieuws 
volgt….  

hulp in en buiten de klas 

Shauni 
K1/huiswerkbegeleiding 

 

Shauni is al een 
tijdje vertrouwd 

met de school en 
is een onmisbare 

helpende kracht 
in de eerste 

kleuterklas én in 
het begeleiden 

van huiswerk! 
 

HERFSTwandeltocht 
zondag 13 oktober 2019 

 
Voor de derde keer op rij organiseert het Oudercomité van De Notelaar een familiale 

wandeltocht. De ideale gelegenheid om kennis te maken met minder bekende plekjes van 
Oedelem, in gezinsverband te bewegen en kennis te maken met andere kinderen en ouders. 

Starten kan tussen 10u en 11u.  
 

Na de wandeling kan je terecht in de refter, voor een lekker aperitiefje en, indien gewenst, 
een lekkere en gezonde homemade spaghetti (spaghetti bolognaise of veggie spaghetti). 

De deelname aan de wandeling is gratis, de spaghetti kost 8 euro  (normale portie) of 5 euro 
(kinderportie). 

Om de nodige voorzieningen te kunnen treffen voor de wandeling en de spaghetti, 
vragen wij in te schrijven voor 1 oktober 2019 (brief via klastitularis) 

nieuw 

gratis 

hulp in en buiten de klas 

Fen 
Kleuter/koekbedeling/leescaravan 

 

Fen loopt nog school en komt op 
woensdag, donderdag en vrijdag 

proeven van ‘werken’. 
Fen springt bij in de 

kleuterklassen, helpt bij het 
uitdelen van de koekjes, begeleidt 

de leescaravan en runt een 
STEMhoekje… 

 



 

Kalender oktober 2019 

- 3/10 tot 13/10: week van de  fair-trade  

- 20/10: nacht van de duisternis 

- 12 t.e.m. 20/10: week van het Bos ‘Ravotten’  (www.natuurenbos.be/week-van-het-bos) 

  TEAM LEERLINGEN / OUDERS 

dinsdag 1 
�  � Evacuatieoefening  

� Bibbezoek: K3, 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar  

woensdag 2 �  � FIETScontrole i.s.m. politie Het Houtsche 

donderdag 3 

� K1: 13.10: opstart ON  

� 13.30: directeurenoverleg, Heist 

� 19.30: infoavond ‘Diabetes’, AZ St.-Jan, 

Brugge 

� L5: 8.40-12.00: school@boerderij (FIETS) 

� 16.00-17.00: sportsnack bovenbouw 

(meer info via juf Griet)  

vrijdag 4 

� 8.30-16.15: TOL-congres (juf Joke, 

directeur) 

� 18.30: bijeenkomst catechisten 

� WERELDDIERENDAG 

� Saved by the bell  

� Zwemmen: L2 en L5 (4) 

zaterdag 5 
�  � LEERKRACHTENDAG  

� Verwendag BIB 

zondag 6 �  � Open bedrijvendag 

maandag 7 

� 11.00: BOC 

� 13.30-15.30: kickstartsessie 

(aanvangsbegeleiding), Sijsele (juf Joke, juf 

Griet) 

� 20.00: oudercomité 

dinsdag 8 

� 8.30-12.00: OVSG ontmoetingsdag directies, 

Roeselare (streekhuis) 

� 9.00-16.00: Vorming ‘Programmeren’ (juf 

Tine), Boeverbos Brugge 

� 14.00: beheerscomité, Knokke 

� 8.30-9.30-11.30: leeruitstap ‘Offshore windenergie’, 
Wetenschapspark Oostende 

woensdag 9 

� Zorgoverleg 

8.40: L1 

9.30: L6 

10.40: L5 (1) 

11.05: L3 

�  

donderdag 10 
� Zorgoverleg  

8.40: L4 

� 16.00-17.00: sportsnack bovenbouw 

vrijdag 11 

� Zorgoverleg 

8.40: L3: opstart ON 

9.30: L5: opstart ON 

10.40: L5 

11.05: L2 

� zwemmen: L2 en L5 (5) 

zaterdag 12 �  � Dag van de kinderverzorgster 

zondag 13  � Oudercomité: vanaf 10.00: wandeling met spaghettifestijn 

maandag 14 �  �  

dinsdag 15 

� 16.00: personeelsvergadering � Actiedag ‘GoodPlanet’: Eet lokaal  

� L3 en L4: toneelvoorstelling ‘Franzerl’, i.s.m. cultuurdienst, 

OC De Kleine Beer 

woensdag 16 �  � L5 en L6: leeruitstap ‘28x Europa’, Boeverbos Brugge 

donderdag 17 
� Ontbijt Albatros  

�  

� Alle klassen: 8.40- 15.45*: leeruitstap ‘Bos’, Bulskampveld 

Beernem;  *uitgez. peuter en K1 

vrijdag 18 

�  � Dag van de jeugdbeweging  

� L5: leeruitstap ‘herinneringseducatie Passendale/Tynecot’, 

i.s.m. gemeente Beernem 

� Buren bij kunstenaars… 

� zwemmen: L2 en L5 (6) 



 

zaterdag 19 
�  � 10.00-12.00: Jules en vriendjesdag  

Alle nieuwe instappertjes WELKOM  
� Buren bij kunstenaars… 

zondag 20 �  �  

maandag 21 �  �  

dinsdag 22 � CLB overleg (1) � 12.45: leerlingenraad 

woensdag 23 
�  � Nm.: MOEV swimmathon (2de en 3de graad) 

� L6: 20.00: ouderavond ‘sneeuwklassen’ 

donderdag 24 

� Zorgoverleg L1: opstart ON 

� 13.30-16.00: OVSG netwerk directies IKZ, 

Roeselare 

�  

vrijdag  25 
�  � Krinkelement 

� zwemmen: L2 en L5 (7) 

zaterdag 26  �  

zondag 27 wintertijd  

maandag 28  

dinsdag 29 Herfstvakantie t.e.m. 3/11/2018 

woensdag 30  

donderdag 31  

 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 30/09/19 Dinsdag 01/10/19 Donderdag 03/10/19 Vrijdag 04/10/19 

Seldersoep 

 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Spaghetti 

Preisoep 

 

Crousti’zoo 

Provençaalse mix 

Rijst 

Courgettesoep 

 

Varkensgebraad Prince Orloff 

Princessenbonen 

Aardappelnootjes 

Tomatengroentesoep 

 

Hokfilet in mosterdsaus 

Spinazie 

Puree 

Maandag 07/10/19 Dinsdag 08/10/19 Donderdag 10/10/19 Vrijdag 11/10/19 

Jardinièresoep met balletjes 

 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Kervel-preisoep 

 

Kippennootjes 

Gevogelteroomsaus 

Bloemkool 

Gekookte aardappelen 

Boerensoep 

 

Vegetarische burger  

Cruditeiten 

Roomaardappelen 

Tomatensoep 

 

Gevogelterollade 

Gevogeltesaus 

Pompoenstamppot 

Maandag 14/10/19 Dinsdag 15/10/19 Donderdag 17/10/19 Vrijdag 18/10/19 

Uiensoep  

 

Cordon bleu 

gestoofde prei 

Puree 

Tomatengroentesoep 

 

Koolvis in brevalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 

Gekookte aardappelen 

BOSUITSTAP 

 

picknick 

Seldersoep 

 

Braadworst 

Mosterdsaus 

Appelmoes 

Gekookte aardappelen 

Maandag 21/10/19 Dinsdag 22/10/19 Donderdag 24/10/19 Vrijdag 25/10/19 

Groentesoep 

 

Ardens gebraad 

Duivelse saus 

Prinsessenbonen 

Gekookte aardappelen 

Tomatensoep  

 

Kippenhaasje 

Currysaus 

Ananas 

Rijst 

Tomatenpompoensoep met 

heksenkrullen 

 

Oogballen in bloederige saus 

met krulslakken 

Aspergesoep  

 

Vissticks  

Bloemkool 

Puree 

 

    Halloweenmenu   

Maandag 28/10/19 Dinsdag 29/10/19 Donderdag 31/10/19 Vrijdag 01/11/19 

HERFSTVAKANTIE 

 

Stagiairs  Laura Claeys    peuter 
  Emmy Ryckaert    diverse klassen   7/10: observatie + 21/10 
  Danaë Platteau     diverse klassen   7/10: observatie + 21/10 
  Nel Dyselinck     diverse klassen   7/10: observatie + 21/10 
  Sarah Van Den Bruaene   L2    14/10 + 21/10 t.e.m. 15/11 


