
 

 
NOVEMBER 2019 

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

over wat er zich op onze school afspeelt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
  

  

 

 

 

 
 

NIEUW S Gemeenteschool Oedelem 

Welkom in… 

 

 

Samen met juf Mieke en juf Saskia verwelkomen wij 

graag onze nieuwe peuters. 

Jongens en meisjes kunnen vanaf 2,5 jaar op één van de 
volgende instapdata naar de kleuterschool: 
• 4 november 2019, geboren ten laatste op 04/05/2017 
• 6 januari 2020, geboren ten laatste op 06/07/2017 
• 3 februari 2020, geboren ten laatste op 01/08/2017 
• 2 maart 2020, geboren ten laatste op 02/09/2017 
• 20 april 2020, geboren ten laatste op 20/10/2017 
• 25 mei 2020, geboren ten laatste op 25/11/2017 
Kinderen geboren tussen 26/11/2017 en 31/12/2017 
kunnen instappen op 1 september 2020 (en ook reeds 
ingeschreven worden) 

 

Bij juf Maaike en juf Tine en 

klasgenootjes van L2: Rahmah 

participatie 

      Oudercomité 
 

maandag 4/11 om 20 u.; iedereen welkom! 

met op de agenda oa.: 

  -20/11: grote voorleesdag - 14/12: kerstmarkt 

Volgende vergadering: maandag 2 december om 20 u. 

 

vredesopvoeding 

De school werkt in haar dagelijkse praktijk aan 

vredesopvoeding door in te zetten op: 

democratische attitudes,  

solidariteit,  

verdraagzaamheid en 

geweldloosheid*.  

* met bijzondere aandacht voor pesten 

Dit resulteert in een goede school- en klassfeer (micro-

niveau). 

Maar de school onderneemt ook specifieke initiatieven op 

macro-niveau. Zo houden we bijvoorbeeld de herinnering 

aan beide wereldoorlogen levendig; we denken aan de 

gruwel en waanzin en aan de vele slachtoffers van 

oorlogen en geweld vroeger en nu  

Activiteiten:  

• Jaarlijkse leeruitstap (Ieper of) Diksmuide: L5 en L6 

�donderdag 7/11: 8.40-16.00 

- geleid bezoek Yzertoren + geleid bezoek Dodengang 

- bus 

- picknick (afvalarm!) 

• Leeruitstap Westhoek: Beernemse klassen: L5  

 (zie nieuwsbrief oktober) 

• Filmvoorstelling ‘De Laatste getuigen’  

Sint-Joris: L5 en L6 

initiatief van de Cultuurhistorische Kring 

�vrijdag 8/11: 13.30 

- documentaire met unieke beelden en verhalen van hoe 

 inwoners van Sint-Joris WOll hebben beleefd 

- fiets 

• Wapenstilstand op 11 november 

�maandag 11/11: 9.50 

- bloemenhulde op het kerkplein 

 

We rekenen hierbij op een talrijke opkomst van leerlingen 

én ouders bij dit vredesgebeuren en betuigen hiermee ons 

engagement naar een hoopvolle toekomst…  

 

 

 

 

 

 

 

• … andere… 

Marie en het bunkermysterie: 1ste graad (initiatief 

dienst cultuur > Oedelem) 

nieuws uit de klas 
N.a.v. ‘Week van het bos’ heeft L2 een aantal uitdagingen 

tot een goed einde gebracht!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hiervoor werden de leerlingen beloond met een 

supercoole natuurbuff. Handig om nog veel meer te gaan 

ravotten in het bos… Proficiat! 

 

nieuw 

nieuw 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

 

 

  

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

  

leesonderwijs 

Begeleid lezen in klas 1 

elke woensdag van 11.30u. - 11.50u. 

 

Vanaf 27 november starten juf Els B 

en de eersteklassers  het lezen met 

de hulp van leesmama's, leespapa's, 

leesoma's of leesopa's. Het lezen 

gebeurt in kleine groepjes. De 

leesmoeder, -vader, -oma of -opa 

luistert aandachtig mee en 

ondersteunt waar het nodig is.  

Op die manier krijgen onze kinderen extra oefenkansen en 

komen ze vlugger tot vlot lezen. 

… dankjewel! 

 

leespromotie 

De kracht van voorlezen 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. 

Tijdens de Voorleesweek zet de school én het oudercomité 

graag het belang én het plezier van voorlezen in de kijker. 

Voorlezen aan (jonge) kinderen heeft duurzame en diepgaande 
effecten op hun ontwikkeling. Zo toont het PISA-onderzoek 
(OESO) dat jongeren van 15 jaar aan wie op jonge leeftijd 
regelmatig werd voorgelezen een hoger niveau van begrijpend-
leesvaardigheid hebben ontwikkeld dan jongeren bij wie dat 
niet gebeurde. Ook op tal van andere aspecten van hun 
cognitieve en socio-emotionele ontwikkeling blijkt voorlezen 
een heilzaam effect te hebben, nl.: 
– de band tussen ouders en kind 
– de woordenschatontwikkeling  
– de kennis van de wereld 
- de ontluikende geletterdheid  
– het leesplezier 
– de cognitieve ontwikkeling 
– de mondelinge taalvaardigheid 
… en dat helpt hen allemaal om in het lager onderwijs beter 
voorbereid aan het leesonderwijs te beginnen. 

oudercomité 
Grote Voorleesdag 

i.s.m. KOOGO 

Tijdens de voorleesweek van 16 tot 24 november organiseert 

het oudercomité ‘De Grote Voorleesdag’. 

Dit jaar staat de Voorleesweek in het teken van 

'voorleesrituelen'. Bijvoorbeeld: elke avond een verhaaltje na 

het tandenpoetsen,…  

Van voorlezen een vaste gewoonte maken, daar draait het om! 

 Maar wat is jullie voorleesritueel?  

 

Breng alvast jouw knuffel of dekentje mee op de 

Grote Voorleesdag 
 

Wanneer?  woensdag 20 november 

 om 11 u.: onthaal met koffie en cake 

Wie?  Ouders,  grootouders, sympathisanten ... 

Wat?  een verhaaltje voorlezen om de liefde en passie 

 voor boeken met de kinderen te delen ;-)  

Interesse? mail naar katelijnedumeez@yahoo.com 

 

Meer info: https://www.voorleesweek.be/  

 
 

verkeer 

Zichtbaar en cool door het donker 

In de donkere wintermaanden is het belangrijk dat 

kinderen die te voet of met de fiets naar school 

komen zichtbaar zijn in het verkeer. 

Op school lopen 2 acties van november tot februari: 

 
 
 
 
 
 
• Flits: ALLE klassen (kleuter en lager)  

i.s.m. de gemeente Beernem 
 

doel: stickerkaart vullen met 4 stickers (= 4 

uitdagingen) 

1. … november: kinderen die te voet of met de fiets 

komen mogen stempel zetten;  als we 170 stempels 

(= aantal leerlingen op school) hebben verzameld 

krijgen de lln. een eerste sticker op de kaart 

2. … maakt de klas een (FLUO)wandeling en/of 

zoektocht dan krijgen de kinderen een 2de sticker 

3. … december: (zie nov.) kinderen die te voet of 

met de fiets komen mogen stempel zetten;  als we 

170 stempels hebben verzameld krijgen de lln. een 

derde sticker op de kaart 

4. … februari: maak een FLUOfoto 

… een kaart met 4 stickers kan mee naar huis … lln. 

tellen het aantal druppels en maken dan nog kans 

op een fluohesje… 

 

 

 

 

 

 

 

HELM op FLUO top: lager 
 

doel: stickerkaart/-poster vullen met stickers (= 

elke dag te verdienen) 

> individuele spaarkaart: kinderen die te voet of 

met de fiets komen én daarbij een helm én een 

fluojas dragen krijgen een sticker … een kaart kan 

mee naar huis als 21 stickers of 42 stickers of 60 

stickers zijn verzameld. Met deze kaarten maken 

kinderen een kans op een prijs en/of op een 

kortingsbon bij een bezoek aan de zoo… 

> klasposter: kinderen die te voet of met de fiets 

komen én daarbij een helm én een fluojas dragen 

kleven een sticker … een foto van een volle poster 

(februari) geeft kans op een klasprijs 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

leespromotie 

Expo sprookjes ‘Er was eens… ‘,  

K3 

22 november om 9u. 

Er ligt een wolf op de loer in de bib. Hij is 

ontsnapt uit een sprookje.  

De kinderen gaan mee op sprookjespad en ontmoeten de wolf 

samen met andere levensgrote sprookjesfiguren. De 

verhalen van rode kapjes, glazen schoentjes en huisjes van 

peperkoek komen tot leven tussen de boeken. 

Met haar expro ‘Er was eens…’ schept kunstenares Micheline 
Vandervreken een sprookjeswereld met kunstwerken uit 

papier-maché. 
De kleuters krijgen verschillende opdrachtjes er wordt 

voorgelezen uit bekende en minder bekende sprookjes.  

 

nieuws uit de klas 
Heksenfeest K3 

21 november … tot 18.30u. 

De 3de kleuterklas wordt omgetoverd tot een heksenschool. 

In dit thema komen niet alleen alle zintuigen aan bod maar 

leren de kleuters ook omgaan met angst.  

Angst overwinnen gebeurt in kleine stapjes. Over angsten 

praten met een kind is een eerste stap. Door naar het 

verhaal van het kind te luisteren, krijg je een beter zicht op 

de angst. Waarom is het kind bang? Wat voelt het precies? 

Een goed hulpmiddel bij het overwinnen van angst is het 

geven van informatie aan een kind. Dit neemt heel wat 

onzekerheid weg… 

oproep  

Vrijwilligers 
 

VRIJWILLIGER HUISWERKBEGELEIDING/NEDERLANDS 

AANLEREN 

 Je bent bereid om bij mensen aan huis: 

-huistaken van de kinderen te begeleiden,  

-lessen te verduidelijken,  

-lessen te helpen instuderen 

-indien nodig Nederlands aan te leren of verder in te 

oefenen  

Dit alles gebeurt in samenspraak met de  

leerkracht/zorgcoördinator/directie van de school. 

Reflectie/evaluatie/overleg noodzakelijk. 
 

VRIJWILLIGER ASSISTENT IN HET KLASGEBEUREN  

Je bent bereid om de klasleerkracht te ondersteunen in 

het klasgebeuren door: 

-mee te draaien bij klassikale momenten 

-een klein groepje leerlingen te begeleiden in 

groepswerk/hoekenwerk 

-een individuele leerling te begeleiden bij een taakje  

Dit alles gebeurt in samenspraak met de 

leerkracht/zorgcoördinator/directie van de school. 

Reflectie/evaluatie/overleg noodzakelijk. 

Contact:  

Gemeenteschool De Notelaar 

Knesselarestraat 28 

8730 Beernem 

info@gemeenteschooldenotelaar.be 

T. 050 78 88 32 

meerdaagse leeruitstap 

Sneeuwklassen 

actie  
Van 18 t.e.m. 25 januari 2020 trekt de 
6de klas op sneeuwklassen naar Italië.  

Om de activiteiten te bekostigen richt de 6de klas een 

verkoop in. Er is keuze tussen droge worstjes en/of 

een doos pralines: 

• zakje met 4 droge worstjes  

à 6 euro en/of 
 

 

• doosje pralines van 195g   

à 8 euro 

 
Alle bestellingen via de zesde klas tegen 20/11; 

levering in de eerste week van december 

 

muziek tijdens de lesuren 

Workshop ukelele 

4de, 5de of 6de leerjaar 

5 november 

i.s.m. Tamboeri, Bart Merlevede 

 

 

 

 

De ukelele is een handig 4-snarige 

instrument dat we aan de hand van 

kleuren bespelen. Op een speelse 

manier leren de kinderen enkele 

basisakkoorden en kunnen daarna 

meteen enkele leuke liedjes zingen 

en begeleiden.  

Een onvergetelijk moment van samen zingen, muziek 

maken en verbondenheid.  

Plezier gegarandeerd! 
 

muziek na de lesuren 

Leerlingen die de smaak te pakken hebben kunnen 

verder met Tamboeri na schooltijd en dit op: 

• dinsdag 12/11, dinsdag 3/12 en dinsdag 10/12 

• van 16 tot 17 u. 

• op school 

• kostprijs: €2/les 

• deelnemers mogen –vrijblijvend- optreden 

tijdens de kerstmis op 25/12 om 10 u. 

 

Kerstmis 

Op 25 december om 10 u. viert de 

kerkgemeenschap van Beernem het 

kerstgebeuren in onze Sint-

Lambertuskerk.  

Onze school brengt het kerstverhaal. 

Leerlingen (kleuter en lager) en ouders die willen 

meehelpen aan de uitvoering (zingen, muziek maken en 

dramatiseren) kunnen zich aanmelden via: 

de klastitularis, de leermeester KGD, juf Sofie of 

info@gemeenteschooldenotelaar.be of 

T. 050 78 88 32 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

sport na de lesuren 

Basketbalinstuif 

1ste én 2de  graad 

woensdagnamiddag 27 november 

Sporthal Drogenbrood 

 

Via een doorschuifsysteem worden een aantal 
basketbalgerichte opdrachten aangeboden, dit onder de 

deskundige leiding van een medewerker van een 
plaatselijke basketbalclub. De spelvormen zijn aangepast 

aan het niveau van de deelnemertjes en worden speels 
opgevat. Er is geen basketbalkennis vereist! 

 

burgerzin 

Filmvoorstelling ‘Binti’ 

6de leerjaar (van alle Beernemse scholen) 

13 november om 10 u. 

OC De Kleine Beer (fiets) 
 

De 12-jarige Binti droomt ervan om 
een bekende vlogger te worden, net 
zoals haar idool Tatyana. Maar 
wanneer ze op een dag met haar 
papa moet vluchten voor de politie, 
die hen het land wil uitzetten, 
ontmoet ze Elias. Terwijl Binti haar 
vriend al vloggend helpt met zijn 
Red de Okapi Club, rijpt er bij haar 
een perfect plan: papa moet 
trouwen met de mama van Elias, 
zodat ze in het land kunnen blijven. 

‘Binti’ is de allereerste langspeelfilm van regisseur 

Frederike Migom. Zij durft in haar debuutfilm meteen 

een heleboel thema’s aan te pakken: leven zonder 

papieren, vriendschap, relaties met ouders en vrienden, 

vloggen en de strijd voor de natuur. 

 

‘Binti’ wordt aangeboden via J.E.F. (vroegere lessen in het 

donker) maar zit ook in het aanbod van 11.11.11 naar 

scholen toe. 

zwemmen 

GEEN zwemmen 
“Door onvoorziene omstandigheden in het 
Zwembad Bloemendale, zal het zwembad minstens 
tot en met 13 november gesloten moeten blijven.” 

STEM – wetenschappen - chemie 
Wetenschappen ... iedereen denkt dat dat 
enkel voor professoren en mensen met een 
hoog IQ is, maar niets is minder waar. 
Eigenlijk is wetenschappen onderzoeken heel 
tof. Je kan bijvoorbeeld allerlei proeven 
doen, opzoekingen doen in de bibliotheek of 
op internet en ... je leert er nog iets van ook 
... geef toe dat is mooi meegenomen is het 
niet?  

Wat zou je allemaal kunnen onderzoeken. Wel eigenlijk 
alles, want voor alles bestaat er wel iets wat je kan 
onderzoeken. Neem nu ... even denken ... de fiets, daar 
kan je heel veel onderzoek over doen. Waardoor beweegt 
je fietst? Hoe werken de wielen? enz ... Of bijvoorbeeld 
een dinosaurus. Wat je daar allemaal niet over kan 
onderzoeken ... Wanneer leefden ze? Waar leefden ze? 
Wanneer zijn ze uitgestorven en waarom? 
 

Met de 4de , 5de en  6de klas vormen we een heus 

onderzoeksteam: 

 

> … in het 4de leerjaar op 28/11 (onder voorbehoud), in de 

voormiddag, met het gloednieuwe project ‘Moeder Aarde’, 

een project over het klimaat. Aan de hand van een 

kwartetspel wordt de klimaatproblematiek aangehaald. 

> … in het 5de leerjaar op 13/01 met het project 

‘Science4kids’. Onder het goedkeurend oog van hun juf of 

meester, voeren de leerlingen een aantal experimenten 

uit rond het thema ‘Bloed’. 

> … in het 6de leerjaar op 28/11, in de namiddag,  met 

chemie in de kijker. 

gezondheidseducatie 

 

 

EHBO 

Medisch dringende hulpverlening 

6de leerjaar 

Een ongeluk is snel gebeurd. Opdat leerlingen moeten 

weten wat ze moeten doen in zo’n situaties voorziet het 

instituut medisch dringende hulpverlening (IMDH) 

hiervoor een EHBO opleiding op maat van de leerlingen. 

Door het volgen van de opleiding ‘Red een leven’, zijn de 

leerlingen in staat om eerste hulp op een correcte manier 

toe te dienen wanneer er iets gebeurt. 

Wat leren de leerlingen in deze cursus? 

• Hoe ze de hulpdiensten correct kunt oproepen. 

• De basisprincipes en basistechnieken van EHBO. 

• Reanimatietechnieken en het gebruik van een 

AED onder de knie krijgen. 

• Verschillende situaties goed in te schatten en 

aan te pakken. 

• Hoe omgaan met verstuiking, breuken, epilepsie in 

afwachting van de hulpdiensten. 

Het IMDH probeert ook de MUG helikopter in de lucht 

te houden. De MUG helikopter biedt een permanente 

beschikbaarheid tussen zonsopgang en zonsondergang, 7 

dagen op 7. Vertrekkend vanuit zijn basislocatie, in het 

AZ Sint-Jan in Brugge, kan de MUG-helikopter binnen 

een tijdspanne van 15 minuten landen in heel West-

Vlaanderen, een groot stuk van Oost-Vlaanderen en in 

Zeeland (Nederland). 

De jaarlijkse kostprijs van de MUG-heli loopt op tot 

500.000 EUR per jaar.  De financiering gebeurt door een 

belangrijke bijdrage van de Provincie West-Vlaanderen. 

Daarnaast rekent men op zowel grote als kleine 

sponsoring alsook individuele giften.  Zo kan men de 

MUG-heli jaar na jaar in de lucht houden. 

Steun daarom het Warmste week project 

van het Oudercomité en kom massaal langs 

naar de kerstmarkt op zaterdag 14 

december  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 
  
 
 
 
 
 

   

Maandag 04/11/19 Dinsdag 05/11/19 Donderdag 07/11/19 Vrijdag 08/11/19 

Seldersoep 

 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Volkoren spaghetti 

Aspergesoep 

 

Runderstoverij 

Erwtjes en wortelen 

Gebakken aardappelen 

Tomatengroentesoep 

 

Vegetarische balletjes in 

groentensaus 

Rijst 

Groentesoep 

 

Hamrolletje met 

seizoensgroenten 

Kaassaus 

Puree 

Maandag 11/11/19 Dinsdag 12/11/19 Donderdag 14/11/19 Vrijdag 15/11/19 

 

 

11 november 

VRIJAF 

Tomatengroentesoep 

 

Vissticks 

Spinaziepuree 

Erwtensoep 

 

Kippenhaasje 

Currysaus 

Ananas 

Frieten 

Landbouwerssoep 

 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Maandag 18/11/19 Dinsdag 19/11/19 Donderdag 21/11/19 Vrijdag 22/11/19 

Seldersoep 

 

Kippennuggets 

Witte kool 

Puree 

Kervel-preisoep met 

rundsballetjes 

 

Lasagne 

Tomatensoep 

 

Hokifilet in mosterdsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 

Gekookte aardappelen 

Crecysoep 

 

Gevogelterollade 

Gevogelteroomsaus 

Pompoenstamppot 

Maandag 25/11/19 Dinsdag 26/11/19 Donderdag 28/11/19 Vrijdag 29/11/19 

Landbouwerssoep 

 

Kippennootjes 

Veenbessensaus 

Appelmoes 

Gekookte aardappelen 

Wortelsoep 

 

Kaasvink 

Mosterdsaus 

Bloemkool 

Gekookte aardappelen 

Tomatensoep 

 

Koolvis in brevalsaus 

Cruditeiten 

Frieten 

Groentesoep 

 

Varkensgebraad 

Duivelse saus 

Erwtjes 

Gekookte aardappelen 

Goodplanet actiedag: ZERO AFVAL 

21 november  

We gaan voor een propere planeet!  

Door bewust om te gaan met afval en te kiezen voor afvalarme alternatieven:  

� bespaar je grondstoffen (hernieuwbare en niet-

hernieuwbare); 

� verminder je het transport; 

� verlaag je de uitstoot van broeikasgassen 

en andere schadelijke stoffen; 

� minimaliseer je de verwerkingskosten van al dat afval. 
 

 

De ladder van Lansink geeft de manier weer waarop we 
afval moeten behandelen.  
Helemaal bovenaan de ladder staat ‘voorkomen van afval’. Als er geen afval is, 
moet het niet verwerkt worden. Indien afval toch onvermijdelijk is wordt het 
best zoveel mogelijk opnieuw gebruikt. 
Indien ze niet kunnen worden hergebruikt, moet worden nagegaan of 
afvalstoffen kunnen worden bewerkt en verwerkt tot nieuwe producten. 
Voor een restfractie van het huishoudelijke afval die niet in aanmerking komt 
voor bovenstaande oplossingen, is verbranding met energierecuperatie de 
oplossing. Helemaal onderaan de ladder staan het verbranden zonder 
energierecuperatie en op de allerlaatste trede staat het storten van afval.  

 

inzamelactie 
Oude batterijen  

> dubbele punten! 

 

 
 
Gemiddeld houden er zich zo’n 30 
lege batterijen schuil bij elk 
Vlaams gezin. Ze liggen meestal in 
de keuken, berging of kelder. Ze 
zijn vaak klein, maar kunnen ook 
groter en zelfs herlaadbaar zijn. 
Tijdens de Dubbele Puntenactie 

van Bebat krijgt de school voor 

elke ingezamelde kilo gebruikte 

batterijen niet 1 maar 2 punten. 

Punten die je kunt inruilen voor 

toffe uitstapjes, busvervoer en 

didactisch materiaal. 

Let wel: niet alle batterijen worden 

verzameld; enkel onbeschadigde 

huis- tuin- en- keukenbatterijen 

die je meebrengt van thuis en die 

in het zakje* of in de invulopening 

passen. 

*1 per gezin; wordt verdeeld in de 
klas 

Wist je...dat de soepen worden bereid met verse groenten uit 

de regio, zoals uien, prei, wortelen en selderij die elke dag in de eigen 
groenteverwerking worden gesneden? Ontdek meer op 

www.hanssens.be 



 

Kalender november 2019 
- 17-25/11: voorleesweek www.voorlezen.be  

  TEAM LEERLINGEN / OUDERS 

vrijdag 1 Allerheiligen 

zaterdag 2 Allerzielen  

zondag 3 HERFSTVAKANTIE t.e.m. 3/11 

maandag 4 

� 16.00: personeelsvergadering ‘Rondom 

rOK’, onderwijskwaliteit, OVSG 

� 19.30: inschrijvingsavond vormselcatechese, St.-

Amandus Beernem 

� 20.00: oudercomité 

dinsdag 5 

� 9.30-16.30: MOS klimaatdag, Brussel > 

directeur 

� Vorming Klascement > juf Maaike 

� Workshop Ukelele, Tamboeri, Bart Merlevede 

L5: 8.40 

L4: 9.30 

L6: 10.40 

� K2, L1-L6: 13.30: bibbezoek 

woensdag 6 

� 9.00-12.00: OVSG contactdag LO, 

Roeselare > juf Jenny 

� 19.30: BKO lokaal overleg 

�  

donderdag 7 

� Vm.: Iomniwize gebruikersdag, Gent > juf 

Joke 

� 13.00: L1: zorgoverleg Spermalie 

� 13.30: directeurenoverleg De Oostkant, 

Oedelem 

� Zorgoverleg: 

14.45: K3 

� L5 en L6: 8.40-16.00: leeruitstap 

herinneringseducatie: Diksmuide (bus) 

 

vrijdag 8 

� 13.45: spreekuur Kunstkuur > directeur 

en Aca Aalter, Brugge 

� L5 en L6: 13.30: film ‘De laatste getuigen’, Sint-

Joris (fiets) 

� zwemmen: L2 en L5 (8) : zwembad gesloten 

zaterdag 9   

zondag 10  �  

maandag 11 

 � VRIJAF 

� Wapenstilstand: 11-novemberviering: 

9.45: verzamelen aan de kerk St.-Lambertus (20’) 

9.50: bloemenhulde  

dinsdag 12 

� 8.30-16.30: opleiding professionele 

schoonmaak (vm.: sanitair, nm.: interieur) 

> Els Z. en Katrien E. 

�  Kiwi’s 

� 16.00-17.00: Ukles Tamboeri (+3 en 10/12) 

woensdag 13 
�  � L6: 10.00: filmvoorstelling ‘Binti’, OC De Kleine 

Beer (fiets) 

donderdag 14 

� InServiceBijscholing > juf Sofie 

� Kickstartsessie 2 (aanvangsbegeleiding), 

De Oostkant, Heist 

� 16.00-17.00: sportsnack bovenbouw 

vrijdag 15 
� Vorming ‘Kriebels in je buik’, Sensoa, 

Brugge > juf Griet 

� zwemmen: L2 en L5 (9) 

zaterdag 16   

zondag 17 
 � Kunstendag voor kinderen, meer info: 

www.kunstendagvoorkinderen.be  

maandag 18 
� 9.00-16.00: STEMbasisnet, Gent > juf 

Greet en meester Michiel 
� VOORLEESWEEK 



 

dinsdag 19 

� 16.00: personeelsvergadering met 

nabespreking STEM workshops 

� 19.30/20.30: verwelkoming nieuwe 

inwoners 

� Workshop STEMaanpak in de klas, i.s.m. Eeckhout 

Academy 

L3: 13.10 

L1: 14.00 

L4: 14.45 

woensdag 20 
�  � 11:00: Grote voorleesdag i.s.m. Oudercomité en 

KOOGO 

donderdag 21 

� 8:30-16:15: TTT eerste hulp kleuter 

onderwijs, Brugge > juf Hilde Vh  

� 18.30: netwerkmoment 

school@platteland, Rumbeke 

� GoodPlanet actiedag: ZERO AFVAL 

� K3: … tot 18:30: heksenfeest  

� 16.00-17.00: sportsnack bovenbouw 

vrijdag 22 
�  � K3: 9.00: bibactiviteit ‘Er was eens…’ 

� zwemmen: L2 en L5 (10) 

zaterdag 23   

zondag 24   

maandag 25 �  �  

dinsdag  26 �  � 12.45: leerlingenraad 

woensdag 27 

�  � L1: 11.30: lees(groot)ouders 

� Nm.: MOEV basketbalinstuif, 1ste en 2de graad, 

Drogenbrood 

donderdag 28 

� 9:00-12:00: OVSG ontmoetingsdag 

directies, Brugge  

� L6: vm.: medisch onderzoek 

� Workshop natuurwetenschappen, i.s.m. 

natuurenwetenschap 

L4: vm.: klimaat 

L6: nm.: chemie 

� 16.00-17.00: sportsnack bovenbouw 

vrijdag 29 
�  � Krinkelement 

� zwemmen: K3, L3 en L6 (1) 

zaterdag 30 �  �  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 
 

Stagiairs  Sarah Van Den Bruaene    L2     4 t.e.m. 15/11 
  Laura Claeys     peuter     4 t.e.m. 22/11  
  Emmy Ryckaert          18/11 
  Danaë Platteau          18/11 
  Nel Dyselinck          18/11  
   

professionalisering 

 
 
Het is een opdracht van de 
school om kwaliteitsvol 
onderwijs te (blijven) 
realiseren. Permanente 
vorming bij alle actoren in en 
rondom de school is wenselijk. 
Zowel onderwijzend personeel 
als ondersteunend personeel 
volgen daarom op diverse 
tijdstippen vormingen die 
aansluiten met de schoolvisie. 
 

Zondag 17 november 

 

 

 

 
 

Elk jaar op de derde zondag van 

november viert Vlaanderen de 

Kunstendag voor Kinderen. Op die 

dag kunnen kinderen en hun familie 

een hele dag kunst beleven.  

Alle kunsten komen aan bod:  

theater, film, muziek, dans,  

architectuur, literatuur, beeldende 

kunst en combinaties daarvan. Je 

kan voorstellingen bijwonen, je op 

een tentoonstelling laten 

rondleiden of aan een workshop 

meedoen.  

www.kunstendagvoorkinderen.be 

 

weetje 

CLB schaalvergroting 

Vanaf 01/09/2019 fusioneerden CLB Brugge(n), 

CLB Oostkust en CLB Oostende - Gistel naar 

Vrij CLB De Havens.  

Vestiging Brugge BaO 

Legeweg 83 A 

8200 Sint-Andries 

mail: sint-andries@vrijclbdehavens.be 

tel: 050 44 02 20 

 

contactpersonen voor de school: 

Lieve Vanhaecke, psychopedagogisch consulent, 

lieve.vanhaecke@vrijclbdehavens.be  

Lieve Peere, verpleegkundige  

lieve.peere@vrijclbdehavens.be  

Petra Vantorre, Arts  

petra.vantorre@vrijclbdehavens.be  

 



 

 
 


