
 

 
DECEMBER 2019 

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

over wat er zich op onze school afspeelt… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

NIEUW S Gemeenteschool Oedelem 

personeel 
Juf Katrien (L4) heeft een 

emotioneel zware periode te 

verwerken door het plotse 

overlijden van zus Lut.   

We wensen de juf veel sterkte toe 

in deze moeilijke tijden. 

Tijdens haar afwezigheid wordt de klas opgevangen 

door meester Franky Borny. 

5 december 

‘De Pietendisco’ 

Wie houdt er niet van een leuk 

swingend feestje? Even lekker dansen, gek doen, 

swingen en springen.  

De Pietendisco staat voor een geweldig Sinterklaasfeest! Het 

bekende Pietenteam van DJ Piet & Dans Piet maken van iedere 

Pietendisco een topfeest waarbij niemand stil kan blijven 

zitten. DJ & Dans Piet weten als de beste wat momenteel 

helemaal “HOT” en “NOT” is bij de kinderen. Dit zorgt voor 

een geweldig feest: een spectaculaire mee-doe 

entertainmentshow met 70 minuten puur interactie. 

Na de show mogen de kinderen nog even bij Sinterklaas komen. 

Sinterklaas 
3 december 

Leeruitstap K3 en L1  
‘Heel de wereld zet schoenen voor De Sint’ 

Huis van de Sint, kasteel Wallemote, Izegem 

Heb je je ooit al eens afgevraagd waar 

Sinterklaas woont voor hij op 6 december 

alle pakjes ronddeelt? 

Vriendjes van K3 en L1  mogen een bezoekje 

brengen aan het Huis van de Sint,  er 

rondsnuisteren  in de verschillende kamers 

en  een leuke doe-rondleiding van ongeveer 1 

uur beleven. 

In de voormiddag verkennen zij Izegem. 

 

Vervoer:  bus; wees stipt op tijd (ten laatste tegen 8.40u.); 

 terug* tegen 16u.  

 (*telefoonketting bij de hand houden) 

Meebrengen: 

• rugzak (geen boekentas, geen agenda of map)  

• boterhammen +  waterfles 

• 2 koeken, geen fruit 

• stevige stapschoenen 

• regenkledij, warme jas of muts indien nodig 

Kostprijs: (€11) €6,5 na tussenkomst oudercomité 

 

participatie 

      Oudercomité 
 

maandag 2/12  om 20 u.; iedereen welkom! 

Volgende vergadering: maandag 6 januari. 

 

leerlingenraad 

Brief aan de Sint 

De leerlingen van de leerlingenraad stuurden de Sint 

wel een héél bijzondere brief. Tijdens het 

middagoverleg met de jongens en meisjes, 

afgevaardigden van de verschillende (lagere) klassen, 

rees de vraag wanneer de ‘nieuwe’ school er komt. 

Daar konden juf Tine en juf Shirley niet meteen op 

antwoorden.  De kinderen besloten dan maar om ‘in de 

pen te kruipen’ en gewoon Sinterklaas te vragen naar 

een heel nieuwe school met allerlei snufjes!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wie weet? 

Zal Sinterklaas de schoentjes van de kinderen (en 

teamleden) van De Notelaar kunnen vullen? 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

rapportering 
 

Rapport  – oudercontact 

donderdag 19 december* 

 

Het eerste trimester loopt op z’n laatste benen. 

Traditiegetrouw brengen wij de ouders verslag uit over het 

functioneren van de kinderen (KLEUTER en LAGER) op school. 

Het rapport voor de lagere schoolkinderen wordt op 

donderdag meegegeven met de leerlingen, tenzij de ouders 

naar het oudercontact komen. De uitwisselmomentjes of 

oudercontacten worden gepland op donderdagavond in 

samenspraak met de klastitularis. Hiervoor wordt een 

invulformulier of een doodle doorgespeeld.  

� *Sommige leerkrachten wijken echter af van deze datum 

omwille van haalbaarheid. Dit wordt per brief en/of mail 

gecommuniceerd.   

In de kleuterafdeling krijgen ouders de kans om ook in 

januari naar een oudercontactmomentje te komen. 

� De gesprekjes worden gevoerd in de klassen van de 

leerlingen. 

� Het oudercontact gaat door zonder de leerlingen (er is 

geen toezicht voorzien op de speelplaats). Gelieve hiermee 

rekening te houden. 

� Omdat we werken met een ‘groei’rapport, 

ontvangen we graag alle rapporten terug na de 

vakantie. Vóór Pasen en aan het einde van het 

schooljaar wordt de map opnieuw aangevuld. 

� Voor het 4de leerjaar maken we een uitzondering: door 

afwezigheid van de klastitularis wordt geen rapport 

meegegeven. Resultaten van toetsen worden sowieso in het 

agenda genoteerd. Ouders die toch de vervangleerkracht 

willen spreken nemen contact op met de school: 

info@gemeenteschooldenotelaar.be of 

zorg@gemeenteschooldenotelaar.be 

 

vrijwilligers 

Brugfiguren & Rode Kruis 

 

De school lanceerde in een vorige 

nieuwsbrief en via Facebook een 

oproep naar vrijwilligers.  

Rode Kruis Vlaanderen en meer bepaald afdeling 

Beernem (verantw. Kathleen Bonte) is bereid 

gevonden om vanuit hun missie de school de nodige 

steun te bieden in deze zoektocht. Tijdens een 

eerste overleg, waartoe we ook het gemeentebestuur 

uitnodigden, werden onderlinge afspraken gemaakt 

zodat het project breed uitgerold kan worden voor 

alle scholen van de gemeente. Onze school is 

ondertussen van start gegaan met een aantal 

vrijwilligers. We hopen de groep nog verder uit te 

breiden.  

Bent u ook kandidaat of ken je iemand die 

geïnteresseerd is om vrijwilliger te worden,  

laat het ons weten via 

info@gemeenteschooldenotelaar.be. 

 

kerstwensen 

Naar aanleiding van de kerstmarkt, maakten alle 

kinderen een ‘mandala*’. De werkjes worden 

tentoongesteld in de kerk en zijn er te bezichtigen 

tijdens de kerstmarkt op 14 december. 

 

*Mandala’s zijn prachtige cirkelvormige 
figuren met symmetrische elementen. 

oproep… 

Kerstmis 
� 

18 december om 9 u. 

Juf Sofie, leermeester katholieke godsdienst neemt 

de leerlingen mee voor een kerstviering in de St.-

Lambertuskerk. 
� 

25 december om 10 u.  

Met de kerkgemeenschap van Beernem vieren we het 

kerstgebeuren in onze Sint-Lambertuskerk. 

Onze school brengt het 

kerstverhaal. 

We zoeken nog figuranten uit 

KLEUTER en LAGER die willen 

meezingen, muziek maken en 

toneelspelen… Iedereen welkom! 
� 

Graag een seintje via 

info@gemeenteschooldenotelaar.be of 

via de klastitularis 

 

14 december 

 

 

    Kerstmarkt – De Warmste Week 
 

Kom naar de kerstmarkt, bezoek de 

stand van DE NOTELAAR, proef er 

chocomelk en/of een warme wafel én 

koop een knutselwerkje van de 

leerlingen… en steun zo ons Warmste 

Week project! 

Meer info via brief… voor een ingekleurde tekening ontvangt 

iedere leerling een verrassing. 
 

De vzw Instituut voor Dringende 
Medische Hulpverlening en zijn 
MUG-helikopter redden ruim 30 
jaar levens en komen gemiddeld 
600 keer per jaar tussen bij 
levensbedreigende aandoeningen 
ten gevolge van ziekte of 
ongevallen. De kostprijs kan en mag 
zeker niet verhaald worden op de 
vervoerde patiënten.  

 

hygiëne 

Luizen 

 

Nog te vaak krijgen we te horen dat kinderen besmet 

worden met  luizen. Waar de school vaststelt dat 

luisjes ondanks de waarschuwing niet behandeld 

worden of waar  onvoldoende opvolging is, zal het CLB 

ingeschakeld worden om het probleem aan te pakken. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

sport tijdens de lesuren 

Schaatsen  

19 december 

3de en 6de leerjaar 

 

Op donderdag 19 december wagen 

klas 3 en klas 6 zich voor het eerst 

op kunstijs. Beide klassen gaan samen 

schaatsen op de schaatspiste aan het 

Minnewaterpark. 

Aangepaste (warme) kledij aantrekken.  
 

De verplaatsing gebeurt met het openbaar vervoer. 

MOS 

16 december 

Viesvuilland - kleuters 

 Viesvuilland is een initiatief van Fost Plus vzw en is 
het resultaat van een samenwerking met het Vlaams Gewest, 
de afvalintercommunale en GoodPlanet Belgium.  
Tijdens de workshop komt de afvalprins/-prinses 

van Viesvuilland op bezoek.  

De inwoners van dat land roepen de 

hulp in van de kinderen om de 

problemen rond afval te helpen 

oplossen. Door middel van een verhaal 

met prenten, een sorteerrace en een 

interactieve film leren de kinderen en 

de afvalprins/-prinses meer over de 

mogelijke oplossingen voor afval.  

 

Labo – vierde leerjaar 

LABO is een initiatief van Fost Plus, de organisatie die de 
inzameling en recyclage van huishoudelijk verpakkingsafval 
organiseert in België, met ondersteuning van de Vlaamse 

overheid en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij.  
Tijdens de vorming doorlopen de leerlingen via diverse 

werkvormen (o.a. groepsgesprek, educatieve spelletjes en 

film) de verschillende manieren om met afval om te gaan. 

Storten, verbranden, recycleren, 

hergebruiken en afval voorkomen, 

komen zo elk aan bod.  

 

De workshops worden gegeven door GoodPlanet, die jong en 
oud inspireert om een duurzame samenleving te realiseren.   

 

archeologie 

Vuilniszakkenproject i.s.m. Raakvlak 

 

 

 

5de leerjaar  

13 december 

De archeoloog legt aan de hand van een moderne 

vuilniszak uit hoe je het afval kan interpreteren. Zo 

weten we door de blikjes bier dat de mensen een 

feestje gegeven hebben, de fopspeen en het kapotte 

speelgoed leiden dan weer naar een baby en de 

spuitbus haarlak speciaal voor krullen vertelt ons dan 

iets meer over het uiterlijk.  
 

Op dezelfde manier kijken de kinderen dan naar 
echte vondsten: waarom vinden we zoveel vis in een 
kloostercontext, kan dit zijn omdat de paters en 
zusters enkel vis mochten eten? En de vele 
hoornpitten zijn typisch afval van de leerlooiers.  
  

 

  Daarna gaan we nog een stapje 

verder. Hoe weten we nu wat mensen aten? Door een 

zeefstaal voorzichtig te sorteren met een pincetje 

vinden de kinderen kersenpitjes, visgraten, 

aardbeipitjes, maar ook stukjes schoen, kleine 

restjes stof, steentjes enz. Voorzichtig leggen we uit 

dat alles wat ze voor zich zien uit een beerput komt 

en na de eerste kreten van afschuw gaan ze rustig en 

nog geconcentreerder op zoek naar de geheimen van 

het toilet.  

 

mediawijsheid 
Kranten/NIEUWs/ in de klas 

Nieuws in de klas is een initiatief van 

Mediawijs, Vlaamse Nieuwsmedia, WeMedia, 

Media.21, VRT NWS en VIAA met de steun 

van de Vlaamse Overheid.  

Een week lang brengt de postbode een gratis 

papieren nieuwspakket in de klas.  

Daarnaast ontvangt de klas: 

  het online themadossiers van Media.21  

  beeldmateriaal via Het Archief voor Onderwijs  

  lesmateriaal  

Nieuws is overal aanwezig. Via internet, radio, televisie, 
kranten, boeken, tijdschriften, vrienden en de mobiele 
telefoon komen kinderen en jongeren in aanraking met 
beelden, geluiden en teksten. Ze gaan echter anders met 
nieuws en informatie om dan volwassenen. Iedereen checkt 
het nieuws dan ook op zijn eigen manier, vindt andere dingen 
belangrijk, volgt andere nieuwsbronnen en interpreteert ze op 
eigen wijze. Voor een snelle nieuwsgaring wenden kinderen en 
jongeren zich ook eerder tot sociale media, waar ook fake 
news aan een sneltempo circuleert.  
Het is belangrijk dat kinderen en jongeren op diverse 
manieren in contact komen met nieuws en er kritisch mee 
leren omgaan. Er is dan ook zo veel nieuws en niet alles is even 
betrouwbaar of genuanceerd. De leerkracht speelt daarbij 
een belangrijke rol. 
 

STEM 

 
   Aan de slag met kleuters 
rond STEM?! Ja, dat kan! Een stevige STEM-basis 
wordt al bij de allerkleinsten gelegd. 
 

Op 11 december 2019 woont juf Shirley  een kleuter 

STEM-studiedag bij van de Provincie West-

Vlaanderen, een dag vol informatie en workshops, ...  

 

Keynote: 'Nooit te jong voor STEM' door Stephanie 

Vervaet, Kenniscentrum Onderwijsinnovatie, VIVES 

 

 



 

Kalender december 2019 
 

  TEAM LEERLINGEN / OUDERS 

zondag 1   

maandag 2 
� 13.30-16.00: OVSG netwerk L6, Brugge 

De Triangel 

� Kranten in de klas (L4) 
� 20:00: oudercomité 

dinsdag 3 

� ISB COV, Torhout > directeur � K3 en L1: leeruitstap Izegem (bus) 

� Bibbezoek K2, L1, L2, L3, L4, L5 en L6 

� 16.00-17.00: ukelele 

woensdag 4 � 9.00-12.00: zorgcontactdag, Knokke � L1: 11.30-11.50: lezen met (o)mama’s en (o)papa’s 

donderdag 5 � KGD: inspectie � Nm.: Sinterklaasshow 

vrijdag 6 �  � zwemmen: K3, L3 en L6 (2) 

zaterdag 7  �  

zondag 8  �  

maandag 9 � ON: kernteam �  

dinsdag 10 

� Kiwi’s 

� 16:00: personeelsvergadering: 

pedagogisch 

� 16.00-17.00: ukelele 

woensdag 11 
� Vorming, Boeverbos > juf Shirley 

� 11.00: Tijdreizigers (L3 en L4) 

� L1: 11.30-11.50: lezen met (o)mama’s en (o)papa’s 

donderdag 12 � Oranje, Jolien Van Nevel � CLB contactnamiddag 

vrijdag 13 

� Steam-it: stuurgroepvergadering, 

Boeverbos 

� 19.00: GROS, Sinjo 

� L5: nm.: vuilniszakkenproject 

� zwemmen: K3, L3 en L6 (3) 

zaterdag 14  � 17:00: kerstmarkt, Oedelem 

zondag 15   

maandag 16 

�  � Workshop ‘Wat is er aan de hand in Viesvuilland?’ 

vm.: K1, K2, K3 

Workshop ‘Leren afval beheren’ 

nm.: L4 

dinsdag 17 �  � 12:45: leerlingenraad 

woensdag 18 
 � 9.00: eucharistieviering (KGD) 

� L1: 11.30-11.50: lezen met (o)mama’s en (o)papa’s 

donderdag 19 

�  � L3 en L6: leeruitstap ‘schaatsen’, Brugge  

� RAPPORT en oudercontact* (tenzij anders gepland 

door de klastitularis) 

vrijdag 20 
 � Krinkelement 

� GEEN zwemmen 

zaterdag 21  � Winter 

zondag 22 Kerstvakantie van 23 december 2019 t.e.m. 5 januari 2020 

maandag 23   

dinsdag 24   

woensdag 25  Kerstdag 

donderdag 26   

vrijdag 27   

zaterdag 28   

zondag 29   

maandag 30   



 

dinsdag 31   

 
 
 
 
  
 
 
 
 

Maandag 02/12/19   Dinsdag 03/12/19   Donderdag 05/12/19   Vrijdag 06/12/19   

Seldersoep 

 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Spaghetti 

 

 

Tomatengroentesoep 

 

Kippenhaasje 

Kruidenroom 

Perziken 

Gekookte aardappelen 

 

 

Wortelsoep 

 

Waterzooi met sojastukjes 

Gekookte aardappelen 

 

 

Jardinièresoep 

 

Zeefantasie 

Broccoli 

Puree 

 
 

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

Erwtensoep 

 

Kippenworst 

Gevogeltesaus 

Bloemkool 

Gekookte aardappelen 

 

 

Tomatensoep 

 

Visfilet in brévalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 

Puree 

 
 

Kervel-preisoep 

 

Kippennootjes 

Currysaus 

Appelmoes 

Frieten 

 

 

Tomatengroentesoep 

 

Cordon bleu 

Spinaziepuree 

 

 
 

Maandag 16/12/19  Dinsdag 17/12/19  Donderdag 19/12/19  Vrijdag 20/12/19   

Tomatensoep 

 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

 

 

Aspergesoep 

 

Rundshamburger 

Mosterdsaus 

Rode kool 

Gekookte aardappelen 

 

 

Seizoensoep met 

erwtengarnituur 

 

Vol-au-vent met 

champignons 

Groentenmengeling 

Gebakken aardappelen 

 Tomatenroomsoep met 

rundsballetjes 

 

Kerstkrokantje 

Ananas in currysaus 

Rijst  

 

 
 

 

      Kerstmenu  

 
 
  

Stagiairs  Emmy Ryckaert          2/12 
  Danaë Platteau          2/12 
  Nel Dyselinck          2/12 

Maaltijden 

 

Het maaltijdenformulier wordt ingevuld voor 

een volledige maand. Enkel bij ziekte of 

wettige reden worden maaltijden geannuleerd.  

Indien afwezigheid (wegens ziekte) niet wordt doorgegeven 

aan het secretariaat, worden warme maaltijden aangerekend! 

 

� 050 78 88 32 of 

� info@gemeenteschooldenotelaar.be, 

 

 

oproep 

Gluren… 

Ouders of grootouders die kinderen komen 

afhalen vinden het fijn om even te gluren door het 

raam naar wat de kinderen uitspoken tijdens de 

les. Leerkrachten ervaren echter dat de kinderen 

(vooral onze jonge kinderen)  afgeleid zijn en niet 

langer naar de instructies van de leerkracht 

luisteren. 

Daarom vragen we om  

- niet té vroeg naar school te komen,   

- op afstand te wachten (ter hoogte van de schoolpoort bijv.) 

- om pas bij het belsignaal (11.55u. of 15.45u.) te naderen. 

 

participatie 

Schoolraad 

 

maandag 6 januari om 19.30u. 

De schoolraad is een formeel participatieorgaan en 
bestaat uit vertegenwoordigers van de ouders, het 
personeel en de lokale gemeenschap. Het overleg of 
advies gaat over geplande beslissingen, die personeel, 
ouders of leerlingen aanbelangen. Bijvoorbeeld: het 
schoolreglement, de vaststelling van de criteria voor 
de verdeling van lestijden, het welzijn en veiligheid 
op de school, de infrastructuurwerken en het 
schoolwerkplan.  
De schoolraad kan ook op eigen initiatief advies 
geven.  
De schoolraad heeft een informatierecht ten aanzien 
van de directeur en het schoolbestuur. 
 

Agendapunten:  

• einde contract CLB > ‘nieuwe’ 

samenwerkingsovereenkomst CLB 

•  einde cyclus scholengemeenschap > evaluatie 

samenwerking SG 

•  opvolging plannen schoolgebouw/-omgeving 

Prettige feestdagen! 



 

 

Mandala Sinterklaas 6 december 

 

Mandala kersttijd 

 


