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Onze School heeft een prachtige groene omgeving en daar maken

onze kinderen en de leerkrachten aardig gebruik van.  

“Outdoor learning” heet dat: de kinderen leren op een actieve

manier in de buitenlucht. Zo zijn de kinderen extra gemotiveerd

en onthouden ze alles nog beter.  

Tijdens de lessen “oriëntatie op de wereld” leren we op die

manier onze eigen omgeving verkennen en maken hierbij af en toe

een leeruitstap en nodigen ook experten uit.  In deze nieuwsbrief,

lees je heel wat zaken wat onze kinderen allemaal beleefden. 

In het kader van MOS (Milieuzorg Op School) helpen de kinderen van het 3e leerjaar mee zorg dragen voor het milieu: we

nemen regelmatig afval weg op het volledige schoolterrein en leren het afval sorteren. Op die manier zijn we bewust bezig

met hoe we afval kunnen verminderen.  

“OUTDOOR LEARNING IN ONZE SCHOOL”

Naar aanleiding van dierendag op 4 oktober brachten de kinderen van

het 3e leerjaar hun huisdier mee naar school: Sam bracht haar hond

Max mee,  Rena bracht haar kat Sky mee en Jarne bracht zijn hond

Rocky mee. Door de dieren goed te observeren was het een leerrijke

manier om de “delen van de dieren” vlot onder de knie te krijgen.  

WERELDDIERENDAG



IN HET WIEL 
VAN REMCO...

Tijdens de les techniek op 29 september observeerden de

kinderen de fiets. Ze leerden o.a. een inbussleutel en een

steeksleutel gebruiken. Verder leerden ze om zelf de

fietsketting op de juiste plaats te leggen en hoe een

fietsband hersteld kan worden. Op die manier zorgen de

kinderen ervoor dat de fiets steeds goed in orde is. 

TECHNIEK

Op 6 oktober oefenden de kinderen hun

fietsvaardigheid op het schoolterrein. Zelf kunnen

de kinderen ook bijdragen aan de  zichtbaarheid

door op straat steeds een fluohesje te dragen. Ook

een fietshelm (op school beschikbaar voor tijdens

onze uitstappen) helpt onze veiligheid te verhogen.

Omkijken, arm uitsteken, bochten nemen,

onvoorzien remmen en rekening houden met

anderen: het kwam allemaal aan bod. Iedereen was

klaar voor de komende uitstappen met de fiets.  

Op 8 oktober hebben de kinderen van het 3e

leerjaar de aardappelen gerooid in de moestuin.

Op dinsdag 11 oktober maakten we tijdens onze

kookactiviteit “lekkere aardappelwafeltjes”. We

kookten aardappelen, maakten er puree van en

voegden bloem, een eitje en kruiden toe. Daarna

bakten we alles in een wafelijzer. We konden

smullen van de lekkere aardappelwafeltjes. Nu je

het receptje kent, kan u het ook even

uitproberen thuis! Smakelijk iedereen! 

MMM LEKKER!



Op 13 oktober stonden de “Vrienden van Onze School”

klaar om de kinderen van het 3e leerjaar te begeleiden

tijdens het fietsen. We gingen die dag met de fiets naar

de boerderij van de familie Claeys in de Vrekkemstraat.

Ter plaatse kregen we een schitterende uiteenzetting

omtrent de groei van kalf tot volwassen dier. De kinderen

maakten kennis met het werk dat nodig is op een

boerderij om een dier goed te verzorgen. Een mooie

belevenis voor iedereen.  

Op 18 oktober fietsten de kinderen van het 3e leerjaar, samen met de 

“Vrienden van Onze School” naar het Landschapspark Drongengoed. 

Onder leiding van natuurgids Hugo gingen we gericht observeren en ontdekten we de vele facetten van het

bos. Nadien gingen we zelf op speurtocht in het bos a.d.h.v. een leerrijk bosspel.  

 

SPEUREN OM TE LEREN

Ons bezoek aan het bos was een groot succes! Alle kleuters hebben met volle teugen genoten! Samen met Jules, onze

klaspop, gingen we op pad in het Drongengoedbos. We zochten het kleine kaboutertje in het bos want die wees ons de

weg. Onderweg kwamen we ook paddenstoelen tegen, telkens met een opdrachtje.  “Sluit jouw ogen en luister naar de

geluiden in het bos” Een moeilijke oefening, maar ja hoor... We horen de vogels, de wind die door de bomen waait en een

takje dat onder onze voeten kraakt.  

We zochten kriebeldiertjes en vonden een heel klein kikkertje. “Kunnen wij ook zo springen als een kikker?” :-) “Loopt er

daar een klein spinnetje?” “Woaw, en al die kleine beestjes onder die grote zware tak!” Er was een grote boom

omgevallen, we zagen de wortels die uit de grond komen. “Voel eens aan de schors, en hoe voelen die nerven aan met

onze handen?”         

OP STAP MET DE JULESKLAS

NAAR DE BOERDERIJ

Op 10 oktober brachten onze jongste kleuters in het kader

van de week van het bos een bezoek aan het Drongengoed.



IK LEER LEZEN
In het 1e leerjaar leerden we in september al 12 letters! Dat is best veel.

Om deze letters en de woorden die we al kunnen lezen goed in te

oefenen, deden we allerlei spelletjes.   

DE DERDE GRAAD
EEN WEEKJE NAAR VOEREN

De grotten van Kanne dat was een goed plan! 

Maandag 3 oktober startte onze meerdaagse in de Grotten van Kanne. Er was

daar veel te zien. Tijdens onze tour zagen we veel interessante dingen,

bijvoorbeeld: een champignonkwekerij, tekeningen van dinosauriërs, fossielen, en

nog zoveel meer. Een belangrijk infootje: eigenlijk is het geen mergelgrot, maar

is het een kalksteengroeve. Duizenden jaren geleden werden er blokken

kalksteen uit de groeve gehaald voor gebouwen. Alle gangenstelsels bij elkaar

zijn zo’n 16 kilometer lang. Het was een toffe en leerrijke uitstap! 

- Louise -  

 - Onze reporters ter plaatse -



Op dinsdag 4 oktober waren we onderweg naar de ideale plek om

shelters te bouwen, moesten we op zoek gaan naar geschikte

materialen zoals takken en stenen. 

Bij het bouwen van een shelter start je met een Y-tak, het uiteinde

zet je tegen een boom. De Y-tak moet heel stevig zijn, want het

gewicht van de shelter steunt op die tak. Daarna heb je nog twee

andere grote takken nodig, dan moet je die drie takken in elkaar

haken. Nu is de basis klaar. Vervolgens plaats je andere takken

tegen de basis. Dan stop je wat aarde tussen de gaatjes en leg je er

blaadjes op. 

Nu is de shelter waterdicht.  Tot slot verzonnen we nog een

toneeltje, een groepskreet, en maakten we nog een mandala met

natuurelementen.  

- Eva -  

Dinsdag 4 oktober stond wildcraft op de planning. De juffen lieten ons iedere dag een mysterieus voorwerp meenemen. Die

dag was dat een kleine handdoek, waarom wilden ze nog niet zeggen. Niemand had iets door tot we in de namiddag aan een

beekje kwamen. En toen viel het ons allemaal in. We moesten door een beek op blote voeten. We dachten dat het niet zo'n

koud water zou zijn, maar we zaten helemaal fout! Het was als een bad vol met ijsblokjes, zo koud! Dan kwam het ook nog

eens tot aan onze knieën. Dat was een enorme ervaring. Voor mij niet zo fijn, maar voor anderen dan weer fantastisch. 

- Fien - 

Op dinsdag 4 oktober gingen we hutten bouwen. Na

het ontbijt vertrokken we te voet naar het speelbos.

Het was een pittige tocht. Het ging berg op en berg

af, we gingen naar links, naar rechts en rechtdoor

langs wegen en paadjes. Vermoeiend maar wel zeer

leuk. 

Toen we aankwamen, stond Luck ons op te wachten.

Luck was één van onze gidsen. Hij gaf uitleg over de

vruchten en planten in het bos. Toen was het

eindelijk tijd. We mochten de hutten gaan bouwen.

Yes yes yes! 

We kregen uitleg van Gerard, onze andere gids, hoe

we de hutten het best konden maken. We werden

verdeeld in groepjes en mochten kiezen met wie we

samenwerkten. We gingen aan de slag. We

verzamelden bladeren, takken, stenen en zand en

zetten de hut in elkaar. Toen we de hut klaar

hadden, mochten we met ons team een toneeltje

verzinnen dat bij het thema 'bos' hoorde. Wat volgde

was een voorstelling van vier toneeltjes in en rond de

hutten in het bos. 

Van al dat acteren en bouwen kregen we veel

honger. Na de maaltijd was het tijd voor de

middagspeeltijd. 's Avonds hadden we nog tijd om ons

in de herberg op te frissen, onze tanden te poetsen

en nog wat avondactiviteiten te doen.  

 

- Liene - 



Krissy's Halloween kostuum - 3

FAMILIENIEUWS
VAN OKTOBER:

Woensdag 5 oktober vond ik stiekem de leukste dag. We begonnen met eetbare planten te zoeken in het bos.

Eerst dacht ik: dat eet ik niet op maar... het was zo lekker! Als hapje maakten we toastjes met eetbare bloemetjes

erop. De bloemetjes maakten het kleurrijk. Dan maakten we vuur en zetten daar een kookpot op. Dat was om

overheerlijke soep te maken van wilde planten. En om het helemaal af te maken, roosterden we kastanjes en

marshmallows. Je kon zeggen dat we echte natuurmensen waren. 

 - Nona – 

De woensdag zaten we in het bos om op zoek te gaan naar eetbare bloemetjes en plantjes. Vervolgens sneden we

de gevonden bloemetjes in stukjes, en versierden we daarmee de toastjes. Ze waren heerlijk! Met de eetbare

planten maakten we soep. Toen de soep aan het koken was, was er een leuke sfeer en we zongen liedjes. Het was

een dag om nooit te vergeten. Eigenlijk was alles in Voeren superleuk! 

- Norah -  

De woensdag was een mooie dag. Wij moesten in groepjes van drie waterdieren zoeken. Dit om de kwaliteit van het

water te onderzoeken. Mijn groepje bestond uit Bent, Fien en ik. We liepen met onze schoenen (zonder sokken) in

het water. Het eerste diertje dat we vonden was een zoetwaterkreeft. Het was wit en heel klein. We zochten

naar andere dieren, maar we vonden telkens een zoetwaterkreeft. Daarom noemde ik onze emmer de Kreeftstad.

Deze dag was leuk, leerzaam en koud. 

- Isaac -   

De dassen, het zijn bijzondere dieren. We leerden dat ze symbool 

staan voor de voerstreek. ’s Avonds komen ze uit hun burcht. 

Op zo’n moment moeten we ze gaan begluren. Een 

belangrijke regel om dit te laten slagen, was stil zijn. 

Juf Rebekka is iedere avond met een paar kinderen

dassen gaan spotten. We hebben er een paar gezien. 

Ik vond het alleszins heel leuk! 

- Mona - 

   

Op de laatste volle dag van Voeren hebben we pizza 

gebakken. Iedereen deed zijn/haar best om er iets 

moois van te maken. Eerst moesten we onze pizza schetsen en 

hem inkleuren. Daarna mochten we het pizzadeeg beleggen met 

allerlei lekkernijen. Alle pizza's zagen er heerlijk, en zo verschillend uit. Vervolgens werd er eerlijk beslist wie zijn

pizza als eerste in de oven mocht, dit aan de hand van een wedstrijd. We moesten in groepjes een bedankje

schrijven voor Luck en Gerard. Zij waren enorm ontroerd! Tot slot smulden we onze buikjes rond. 

- Emilia - 

De herberg games speelden we op donderdag 6 oktober, ze waren leuk maar ook stresserend. Het was een strijd

om verschillende voorwerpen te vinden, mensen aan te spreken, om vuur te krijgen, iemand te verkleden met

voorwerpen uit de natuur, diertjes vinden...  

Ik spreek voor ons groepje, we waren niet gewonnen maar we hebben wel ons best gedaan. Want, deelnemen is

belangrijker dan winnen. En ik persoonlijk heb me enorm geamuseerd zowel bij de herberg games als in Voeren. 

- Nine - 



Omdat beelden zoveel
meer zeggen dan 1000

woorden.... .
 

Nagenieten van Voeren
met kunstwerken

van onze kinderen.

Een landschapstekening
gemaakt met

natuurlijke producten
 

Lore & Emma

INTERNATIONALISERINGPROJECT
Met het Erasmus project ver-

trokken juf Hilde en juf Isabelle 

 samen met 20 andere collega’s

naar Zweden. Vanuit het raampje

van het vliegtuig zagen we veel

meren en bossen. Onze focus lag

dan ook op “outdoor” learning.

Karlstad werd onze uitvalsbasis om

Värmland te ontdekken. 



Aan de universiteit werd het Swedish Education System verduidelijkt.

Met toch wat opmerkelijke verschillen met ons onderwijs. Van 1 tot 5

gaat men naar de kleuterschool, de opvang zit verweven in de school

zelf. Dus geen créches of onthaalouders. Mama’s mogen ook

thuisblijven tot hun kindje 1 jaar is.  ‘s Morgens en ‘s middags wordt er

samen met de kleuters gegeten. Ook wij mochten aanschuiven aan

tafel, het gaf een huiselijk gevoel. De kleinere lokaaltjes, de kindjes op

kousenvoetjes, kleedkamertjes en de rustige sfeer dragen bij aan een

warme school. 

En dan de uitnodigende buitenruimte, vol natuurlijke en

uitdagende speelmogelijkheden. Wat ons zeer opviel was dat

deze ‘speelplaatsen’ geen of toch weinig afsluiting hadden.

Open ruimtes, véél plaats om buiten te spelen.

Vol verwondering keken we naar het project van de “Sunbus”. Deze

kleuterschool had een volledig ingerichte bus als lokaal (zelfs ovens om

eten op te warmen). Iedere dag bracht de bus deze kleuters naar een

andere plaats in de natuur, spelen en leren met aangepaste kledij. Toch

een uitzonderlijke school, een bewuste keuze van de ouders.  Als kinderen

6 zijn, gaan ze naar preschool om dan van 7 tot 15 jaar de basisschool te

volgen. Leerlingen hebben les van 8 tot 14 uur. Daarna kunnen ze zich

ontplooien in extended school. We waren te gast in de ‘forest school’

samen met de leerlingen van deze gastschool werkten we aan wiskundige

opdrachten midden in het bos. We spraken al vlug een mondje ‘Swedlisch’

om met elkaar te communiceren.  

Een inspirerende ontmoeting met leerkrachten die een brede visie hebben op natuureducatie. De plaatselijke politieke

gemeenschap biedt scholen mooie initiatieven aan om het outdoor learning te stimuleren. Wij mochten hospiteren bij

Laboratoriet, deze organisatie biedt wetenschapboxen aan en leidt leerkrachten op daarmee te werken.

Indrukwekkend was Naturum, een museum dat de natuurlijke biotopen vergroot, naar binnenbrengt en al je zintuigen

laat gebruiken. Ook de mensen van de extended school, de opvang na de schooluren, zoeken bewust de natuur op door

bv. boterhammetjes te grillen op houtvuur, schilderijtjes te maken met takjes, mos en nootjes.  

Onze handen jeuken om zoveel ideetjes op onze school uit te voeren en in ons hoofd zitten nog veel indrukken om te

delen. Het was een unieke ervaring die we toch even moeten laten bezinken. Liefst met een biertje want dit is toch

héél prijzig in Zweden. 



GROOTOUDERFEEST BIJ DE KLEUTERS
Eindelijk, eindelijk was het dan nog eens zover! Het grootouderfeest!

De voorbije twee jaar was het welgekende virus een stoorzender 

geweest waardoor ons grootouderfeest steeds op het nippertje

niet kon doorgaan… Maar dit jaar waren we het virus voor en

zorgden we met de kleuterafdeling opnieuw voor een prachtig 

feest! De kleuters hadden zich in de week voorafgaand op het feest 

laten onderdompelen in de wereld van de jungle. Ze maakten kennis met

wilde dieren, het oerwoud, avontuurlijke expedities en vooral muziek en dans. 

Om dan op 4 oktober hun grootouders mee te nemen op safari.  Trotse juffen! Trotse juffen op hun kinderen! Wat

deden ze het allemaal goed! En dit nadat het schooljaar toch nog maar goed en wel één maand gestart was!  

We zagen één voor één enthousiaste kinderen op het podium. Sommigen wat aarzelend, andere onder de indruk van

het publiek. En nog anderen konden hun muzisch talent hier echt ten volle naar voor laten komen. 

                              Stralende gezichten bij alle grootouders van dienst.  Wat is er mooier        

                          dan je kleinkind te kunnen bewonderen? Gewapend met alle smartphones           

                                en camera’s die voorhanden waren werd het vereeuwigd voor in het     

                   “stoefboekske” 😊 De grootouders konden na het optreden nog genieten van 

               koffie en gebak en deelnemen aan de tombola. Dankzij hun gulle giften kunnen we 

                                      voor onze kleuters nieuwe materialen voorzien voor de zandbak. 



HEERLIJK SPORTEN MET KRONKELDIEDOE
                              Ons 1ste en 2de leerjaar schreven zich terug in voor 

                              Kronkeldiedoe. Een sportieve namiddag in Nevele.

                               Daar ter plaatse werden de kinderen in groepen verdeeld en          

                               konden ze genieten van leuke sportieve activiteiten. 

                               De oefeningen en materialen werden zo geselecteerd zodat er 

                              een heel gevarieerd en bewegingsvriendelijk landschap werd 

                            gecreëerd.  Zo konden ze hun evenwicht oefenen, overwonnen ze 

                          hun hoogtevrees op een klimmuur. We konden minigolfen, rijden 

                         met fietsen, werpen met ballen en kleine hoepels. 

                      Kortom een leuke, sportieve namiddag voor ons sportkampioenen.

AANDACHT! 
FIETSCONTROLE
Op woensdag 9 november komt de politie naar Onze School

om de fietsen van onze leerlingen na te kijken. Een goed

uitgeruste fiets verhoogt immers de veiligheid van uw kind op

de weg. We nodigen dan ook zoveel mogelijk leerlingen uit om

die woensdag met de fiets naar school te komen. Zo krijgt u

als ouder zicht op wat eventueel nog kan aangepast worden

om de fiets van uw kind nog veiliger te maken. 

VEILIG RONDOM DE SCHOOL!
In de Hendelstraat willen we uw aandacht vragen om de opritten van de bewoners vrij te houden.  

Eigenlijk is er al reeds geruime tijd (vorig schooljaar) een parkeerverbod aan de kant van de school. Deze zone houden we

normaal vrij voor onze voetgangers. Je kan ook parkeren op/voor de Reynaertskluis. De poort is vanaf september steeds

open. 

Kom je te voet of met de fiets dan neem best je de fiets/voetgangersweg. Voetgangers kunnen dan langs de

Reynaertskluis stappen. Er is een zebrapad ter hoogte van de oude school. Langs de Hendelstraat is de voetgangerszone

dan afgebakend met witte betonblokken waar jullie kunnen verder stappen tot aan de schoolpoort.  Fietsers kunnen best

verder fietsen langs de Nonnekensweg. Dit is immers een fietsstraat en hier zijn autobestuurders verplicht achter de

fietsers te blijven. Zo kom je ook veilig aan op school. Kiss en ride ‘s avonds : de instructies van de leerkrachten worden

zeer goed opgevolgd. Zo verloopt de kiss en ride voor iedereen veel vlotter en aangenamer. Fijn dat jullie aandacht hebben

om door te rijden op de parkeerplaatsen en niet te stoppen op de kiss en ride-zone. Super dat jullie ook rekening houden

met onze fietsersrij die vertrekt wanneer die volledig klaar is en wachten tot die volledig gepasseerd is. Zo kan iedereen

zijn weg veilig verder zetten. 

Wanneer uw kind met de fiets of te voet naar school komt, 
gelieve dan zeker uw kind een fluohesje aan te trekken. 



GESLAAGDE HALLOWEENTOCHT
Wat waren we blij dat we jullie terug mochten laten schrikken, griezelen  met

een nieuwe editie van onze halloweentocht. en ja, zowel klein als groot was

klaar voor een portie griezelsfeer. We zijn jullie dan ook dankbaar voor jullie

komst, de steun en het gezelschap op onze tocht. We hopen dat u het fijn

vond want ja... we zagen al van 

's morgensvroeg  dat iedereen het zag zitten,... 

want halloween

dat is en blijft  een favoriet feest...

dan is iedereen verkleed in een griezelbeest.. 

met halloween is zelfs iedereen welkom in de hel... 

je krijgt kriebels en. je bibbert uit je vel!

FAMILIENIEUWS
Geboorte

Klein bijzonder ,groot wonder  

 

Juliën, broertje van Elène Van Herzeele 

Geboren op 15 september 2022 

Proficiat aan de ouders. 



FAMILIENIEUWS
Onze gedachten zijn bij jullie :  

Een glimlach van liefde. 

Een traan van gemis. 

Omdat het zonder jou  

nooit meer hetzelfde is. 

Dhr Marc Van den Hende,

 opa van Bent en Bas Vanockerhout 

 

Mevrouw Ria Mauws, 

oma van Rosalie en Remi Van Lierde 

EVENTS
VAN DE 
OUDERRAAD

Koekenverkoop 2022

Naar goede gewoonte organiseert de Ouderraad een

grootse koekenverkoop. Ook dit jaar kan je kiezen uit heel

wat lekkers, waar naast de gekende klassiekers ook

kokosrotsjes en vanille speltwafels werden toegevoegd

aan het assortiment. Daarnaast hielden we vast aan de

democratische prijzen van de voorbije jaren!

Leuk weetje: met de succesvolle koekenverkoop van vorig

jaar konden we de installatie van de buitenklas financieren

en de speelheuvel opnieuw aanleggen. Hele mooie

verwezenlijkingen die enkel mogelijk waren dankzij jullie

steun! 

We hopen uiteraard ook deze keer vele smulpapen te

mogen bedienen!!

Inschrijven kan tot 13 november via volgende link:

https://forms.gle/obmNrMJjbxoqKvDs9

WK VOETBAL op GROOT SCHERM

Binnen minder dan een maand strijden onze Rode Duivels op

het WK voetbal in Qatar tegen de beste voetbalteams

voor de wereldtitel en bijhorende eeuwige roem. Op zondag

27/11 om 14u is er de wedstrijd België-Marokko in de

groepsfase.

Een perfecte match om gezellig samen te beleven met

vrienden en familie, jong en oud!

In de sporthal van Onze school, zullen we de wedstrijd op

groot scherm tonen. We maken er een gezellig dag van

met 's middags reeds een frietjesfestijn, er zal een

springkasteel staan, schmink is voorradig en daarnaast

organiseren we een heuse tombola.

Iedereen is welkom en de inkom is volledig GRATIS!

Inschrijven vooraf is echter wel verplicht, de plaatsjes zijn

namelijk beperkt. Schrijf bovendien vooraf in voor het

frietjesfestijn, zo ontvang je je eerste drankje ook nog

eens helemaal GRATIS!

Wij hopen iedereen, jong en oud, die-hard voetbalfan of

sporadische chauvinist, te mogen verwelkomen op dit

familie-event!

Schrijf snel online in:

https://forms.gle/2gMQXLqS7J9DPCN87

https://forms.gle/obmNrMJjbxoqKvDs9
https://forms.gle/2gMQXLqS7J9DPCN87


De schoolfotograaf komt naar school. (individuele foto+ klasfoto) Indien je geen foto’s wenst of

uw kind  niet op de klasfoto mag, gelieve dit te laten  weten aan de leerkracht. 

Oudercontacten in de onderbouw

Bibliotheek bezoek voor 5/6, beren en kikkerklas 

Politiecontrole van de fietsen. 

We komen zoveel mogelijk met de fiets naar school zo zorgen we er ook voor dat onze fietsen

voor de winterperiode tip top in orde staan en dat we veilig de weg op kunnen. 

Naar het bos Bulskampveld: eerste en tweede leerjaar 

Kikkers en Beren naar het bos (Drongengoed)

Geen school 

clb consult L6 

Oudercontacten kleuters 

De voorleesweek: we voorzien een pak leuke activiteiten voor onze kinderen. Later meer info.

Oudercontacten bovenbouw

Bibliotheek bezoek voor  1-2-3-4

OP DE AGENDA

7 november

7 en 10 november

8 november

9 november

10 november

11 november

14 november

21, 29 en 30 nov.

19 tot 27 nov.

24 en 29 november

29 november

5 december

6 december

7 december

22 december

Sinterklaasfeest op onze school

Bibliotheek bezoek voor 5/6, beren en kikkerklas

Pedagogische studiedag, kinderen hebben geen school

Uitstap Velzeke: vijfde en zesde leerjaar.


