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2 maanden verder 
 
Dit najaar zet onze politiezone Regio Rhode & Schelde, naast frequente schooltoezichten bij het begin en het 
einde van de schooldag die voornamelijk gericht zijn op de aanpak van hardleerse foutparkeerders en andere 
overtreders die de verkeersituatie aan de scholen onveilig maken, opnieuw extra in op fietscontroles en meer 
specifiek op de controle van fietsverlichting. 
 
Tijdens deze donkere maanden is het uiterst belangrijk dat fietsers goed zichtbaar zijn. Zo zijn een fluohesje en 
goede fietsverlichting een noodzaak voor elke fietser die zich veilig wil verplaatsen. Inzetten op een fiets die 
volledig in orde is, is daarom een must! Wij raden alle fietsers aan, om in het belang van de eigen veiligheid, hun 
fiets in orde te stellen.  
 
Tijdens de actie 'Lichten aan, veilig op de baan' besteden de agenten en hun medewerkers extra aandacht aan 
fietsverlichting waarbij ze in eerste instantie preventief en informerend zullen optreden en in tweede instantie 
verbaliseren waar nodig. De verkeersdienst zal hiertoe bijkomende controles uitvoeren op locaties waar veel 
fietsers passeren (aanrijroutes naar scholen, stationsbuurt, sporthallen, ...). 
 
Wat zijn de gevolgen als je niet in orde bent? Als beide lichten niet werken, kan je een onmiddellijk te innen 
boete opgelegd krijgen. Heb je een technisch defect aan de verlichting, zal je een waarschuwing krijgen. Dit 
betekent dat de politie je tijd geeft om het euvel te verhelpen. Je dient je dan met de herstelde fiets aan te bieden 
voor controle. 
 
Naast de controles op fietsverlichting zal men tevens extra aandacht besteden aan de naleving van de algemene 
verkeersregels door fietsers. Zoals steeds vraagt men hoffelijkheid in het verkeer, ook van fietsers! 
 
Om onze ouders en kinderen goed te kunnen informeren en sensibiliseren inzake fietsveiligheid geven wij u via 
deze weg de boodschap mee. 
Maar ook als school zetten wij extra in op de veiligheid van onze leerlingen in deze donkere periode. 
 
Zo is FLUO-vrijdag (29 oktober 2021) bij ons 
het startschot van de fluo-periode. Van elk van 
onze leerlingen wordt vanaf dan verwacht dat 
ze met hun hesje aan naar school komen. Hun 
eigen hesje krijgen ze van onze school 
aangeboden. Een hesje zorgt ervoor dat onze 
leerlingen in het dagelijkse verkeer nog beter 
zichtbaar worden. Wij hopen dan ook van harte 
dat u, als ouder of grootouder, deze 
boodschap behartigt opdat elk van onze 
leerlingen zich goed zichtbaar en veilig 
doorheen ons verkeer kan verplaatsen. 
 
Wij danken u alvast hartelijk voor uw 
medewerking, 
Samen houden we het veilig op de baan!  
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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 

FLUO-vrijdag – vrijdag 29 oktober 
 

Vrijdag 29 oktober is de laatste schooldag voor de allerheiligenvakantie die meteen ook de donkerste periode van 
het jaar aankondigt. In navolging van de enkele jaren terug gestarte 
zichtbaarheidsafspraken zetten wij de FLUO-periode in met FLUO-VRIJDAG. 
Kom die dag zo fluo mogelijk naar school. (Behang jouw fiets, 
step, … met reflectoren, lichten, toeters en bellen.) Straffer nog… 
kom zelf zo FLUO-mogelijk voor de dag. Zet jullie fluo-muts op, 
draag je fluo-oorbellen, bril, sjaal, trui, jas, kousen, … en zorg dat 
jullie gezien worden, letterlijk en figuurlijk. 
Hoe duidelijker we je zien, hoe liever want de VBS ziet jou graag!! 
Wij nodigen die dag ook alle ouders en grootouders uit zo fluo-
mogelijk voor de dag te komen. 
Alvast een oprechte en welgemeende dank voor uw 
medewerking! 
 

Na de herfstvakantie verwachten wij opnieuw alle leerlingen met fluohesje aan op school. 
 
Ter herinnering herhalen we hier nog eens de afspraken: 
Veilig van en naar school: 
 
Omdat we de veiligheid van onze leerlingen heel belangrijk vinden, verplichten we al onze leerlingen tot 
het dragen van een fluohesje tussen de herfstvakantie en de paasvakantie wanneer ze naar school komen 
en naar huis gaan. Het maakt niet uit of je fietst, wandelt of met de auto komt. Want het is ook belangrijk 
dat je goed zichtbaar bent als je van de auto naar de schoolpoort wandelt. 
 
Zorg dat je gezien wordt! 
Van de herfstvakantie tot de Paasvakantie blijft het ’s morgens langer donker en wordt het ‘s avonds vroeger 
donker. Het is belangrijk dat je goed zichtbaar bent in het verkeer en fluohesjes helpen ons daarbij.  
Ook de kleuters op ons Westhoekschooltje komen naar en/of verlaten de school in hun eigen fluohesje. Jong 
geleerd is oud gedaan. 
 
 
 
 

GESLAAGDE KOEKENACTIE 
 
Onze eerste financiële actie voor dit schooljaar zit er reeds op. Op dinsdag 19 oktober bleven alle leerkrachten en 
enkele vrijwilligers na school in onze refter om er 1500 zakken te vullen met heerlijke LOTUS-producten. 
 
Wij zeggen oprecht 1500 keer dankjewel aan 

• alle kinderen die hun uiterste best deden om zoveel mogelijk zakken met koeken 
te verkopen,  

• alle ouders, grootouders, vrienden en sympathisanten die onze school steunden 
door één of meerdere zakken te kopen, 

• alle helpers die ons op donderdagavond vrijwillig en belangeloos een handje 
kwamen helpen. 

 
Het zijn de leerlingen van de peuterklas die gemiddeld het meest aantal zakjes per leerling 
verkochten. Zij mogen in de loop van dit schooljaar een verrassing opnemen samen met 
juf Els en juf Naomi. 
Maar ook het 6de leerjaar valt in de prijzen. Samen met juf An krijgen zij € 100,00 om te 
investeren in klasverrijkende artikelen. En ook het 5de leerjaar A met juf Evelien valt als 
3de klas in de prijzen. Zij krijgen € 50,00 om te investeren. 
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Vele scholen hebben een leerlingenraad, een leerlingenparlement of een leerlingenwerkgroep en wij hebben ‘de 
leerlingenvertegenwoordigers’. 
Waarom kiezen we niet voor een ‘gewone leerlingenraad’? Een leerlingenraad wordt vaak samengesteld met 
leerlingen vanuit de 3de kleuterklas tot en met het 6de leerjaar. Deze worden, na eventuele verkiezingen, dan het 
klankbord van hun klas of leerjaar en mogen met ideetjes komen aandraven op een leerlingenraad. In theorie 
klinkt dat erg mooi, maar uit ervaring weten we dat het zo niet werkt. Ik noteer even enkele ideeën van een oude 
leerlingenraad: een zwembad op de speelplaats, elke maandag pizza, langere speeltijden, de school sluiten om 
14u, spelcomputers toelaten onder de middag, de middagspeeltijd verlengen om met de spelcomputers te 
kunnen spelen, een skateparcours, een chill-lokaal, … 
Stuk voor stuk fantastische ideeën welke ik als directeur heel graag zou waar maken, maar helaas zijn deze 
ideeën niet haalbaar en soms zelfs totaal onrealistisch. Het gevolg is een aantal ontgoochelde leerlingen die 
eigenlijk daardoor de motivatie verliezen om iets bij te dragen tot de leerlingenraad. En toch kan een 
leerlingenraad een meerwaarde zijn voor de school. Als directeur is het belangrijk om een eerlijke mening vanuit 
je leerlingen te ontvangen en er zo ook de noodzakelijke gevolgen aan te geven. 
Daarom werden enkele jaren terug de ‘leerlingenvertegenwoordigers’ in het leven geroepen.  
 
Alle klassen van het 4de, 5de en 6de leerjaar (samen 89 leerlingen) werden bezocht met volgende boodschap: 
“We zijn op zoek naar ondernemende leerlingen die op onze school iets willen veranderen. Die onze school met 
een idee in beweging kunnen brengen. Leerlingen die iets willen, durven en mogen organiseren wat ze altijd al 
eens op school hebben willen doen.” 
 
Je kan je wel voorstellen dat er toen al heel wat ideetjes in de hoofden ontstonden. En toen kwam de ‘maar’… 
“Maar je moet ook klaar zijn om de verantwoordelijkheid te dragen om het zelf te organiseren. Om zelf voor je 
locatie, materiaal, uitnodigingen, … te zorgen. En je moet het eerst organiseren voor de jongste telgen op onze 
school. Pas als je het voor de kleuters en daarna voor de onderbouw hebt weten te verwezenlijken, mag je het 
ook voor jezelf en je leeftijdsgenoten organiseren. 
Misschien heb je altijd wel al eens een cinema op school willen organiseren voor je vrienden/vriendinnen en 
klasgenoten, maar zonder juffen of meesters, met popcorn, kussens om op te hangen en …” 
 
Heel veel leerlingen stelden zich kandidaat om in het ondernemerschap van de leerlingenvertegenwoordigers te 
stappen. We legden de leerlingen uit dat we leden zochten die verantwoordelijkheid willen dragen, 
doorzettingsvermogen hebben, hun hoofd niet laten hangen na een tegenslag, … maar vooral ook integer zijn en 
de mening van anderen kunnen waarderen en niet steevast vasthouden of kiezen voor het eigen belang. Een 
goed vertegenwoordiger kan luisteren en geeft vertrouwen om zelf vertrouwen te krijgen, zet anderen aan om een 
opdracht op te nemen in plaats van zelf in de schijnwerper te willen staan. Een echte vertegenwoordiger van een 
leerjaar en onze school. Zo kregen alle leerlingen van het 4de ,5de en 6de leerjaar voldoende voeding om bewust 
voor de leerlingenvertegenwoordigers te kiezen wanneer ze die uitdaging wensten aan te gaan. 
 
In elke klasgroep boden zich meteen ook helpers aan. Zij zagen het niet meteen zitten om te vergaderen tijdens 
de middagspeeltijd of om de verantwoordelijkheid te dragen of … maar zagen het wel zitten om mee te werken 
als de voorbereidingen gedaan zijn, om hun steentje bij te dragen zonder verplichtingen. En zeg nu zelf, dat is 
ook meer dan een dikke pluim waard. Vele handen maken immers licht werk. 
Vertegenwoordigers en helpers samen vormen maar liefst 33% van onze leerlingen in het 4de, 5de en 6de leerjaar. 
We mogen dus zeker van een sterke basis spreken om samen veel mooie zaken uit te werken tot een fijn 
schooljaar. 
 
Op 4 en 12 oktober hebben we met de vertegenwoordigers de eerste 2 vergaderingen gehad. In die 
vergaderingen brainstormden we over acties, stelden we prioriteiten, pakten we algemene zaken aan en zijn we 
gestart met het uitwerken van 2 activiteiten. 
Op 21 oktober hebben we de hele vergadering ingezet op de organisatie van hun eerste activiteit. 
Meer nieuws bereikt jullie heel binnenkort. 
 

Een groepsfoto van onze leerlingenvertegenwoordigers 
volgt in de volgende schoolkrant. 
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De leerlingenvertegenwoordigers dit schooljaar:  
4de leerjaar 5de leerjaar A 5de leerjaar B 6de leerjaar 
 
Jules 
Matthieu M 
Arthur 
 

Victor 
Lowie 
 

Marcel 
Fanny 
Mauro VDB 
 

Livia 
Josephine 
Margot 
Janne 
 

Eerste opvolgers en actieve medewerkers: 
Leon 
Lewis 
Laura 
Matthieu B 
Yemke 

Juul 
Lukas 
Yanni 

Nicolas 
 

Febe Louise  
Oona Hanne 
Augustine 
Lize Saar 
Nel Chloë 

 
Onze leerlingenvertegenwoordigers staan enthousiast te trappelen om hun evenementen waar te maken. 
Hou zeker onze schoolkrant en de ad-valvas (mededelingenbord) aan de ingang van de speelplaats in het oog 
voor meer nieuws. 
 

Doel van de leerlingenvertegenwoordigers: 
de oudste leerlingen leren en laten: organiseren, verantwoordelijkheid nemen, andere klasgenoten erin 
betrekken, samenwerken, ... en liefst nog plezier aan beleven ook opdat het een nog beter vervolg 
mag kennen. 
 
Kortweg onze oudste leerlingen ruimte bieden om te ondernemen en zo onze school mee in beweging 
brengen. Initiatief, verantwoordelijkheid en zelfregulerend vermogen! 

 
 
 

KINDERGEMEENTERAAD 
 
Op woensdag 27 oktober vindt de eerste kindergemeenteraad in de geschiedenis van 
Oosterzele plaats. 
 
In de kindergemeenteraad zal elke lagere school van Oosterzele worden 
vertegenwoordigt door twee leerlingen. Elke school was vrij om te kiezen hoe ze en of 
ze verkiezingen hiervoor inrichten. De leerlingen die worden verkozen zetelen twee jaar 
in de kindergemeenteraad (met uitzondering van de leerlingen die nu gekozen worden 
in het zesde. Omdat dit het opstartjaar is, zullen zei maar één jaar zetelen). 
 
Onze school koos ervoor om 2 leden vanuit de leerlingenvertegenwoordigers naar voor te schuiven. 
Een beetje verrassend vonden wij echter geen kandidaten in ons 6de leerjaar die het zagen zitten om de 4 
vooropgestelde data vrij te houden en deel te nemen aan het gemeentelijke initiatief. 
In ons 5de leerjaar daarentegen vonden we wel 2 kandidaten bereid om er vol voor te gaan. Om die reden werden 
Marcel Le Roy en Lowie Van Stappen rechtstreeks verkozen tot onze vertegenwoordigers in de 
kindergemeenteraad. 
 
Data, thema’s en mogelijke deelnemers: 
Elke kindergemeenteraad zal een vast thema krijgen. Naast dit vaste thema is er ook ruimte om andere vragen of 
bedenkingen te bespreken. Hieronder leest u de data en hun thema’s: 

- 27 oktober 2021 om 14u in de raadzaal van de gemeente – thema: ‘verkeer en veiligheid’ 
- 22 december 2021 – thema: ‘welzijn en gezondheid’ 
- 23 februari 2022 – thema: ‘milieu’ 
- 30 maart 2022 – thema: ‘vrije tijd’ 
Naast de leden van de kindergemeenteraad zijn ook de schepen van jeugd en een jeugdambtenaar (Dries Van 
Daele, secretaris) aanwezig. 
Afhankelijk van de agenda kunnen er andere leden van het college of personeelsleden aansluiten op 
uitnodiging. Zij hebben geen stemrecht. 

 
Doelstellingen van het samenstellen van een kindergemeenteraad: 

• Kinderen en jongeren vertrouwd maken met participatie in een gemeentelijk beleid. 
• Participatie en inspraak faciliteren door het organiseren van een kindergemeenteraad. 



5 
 

• Kinderen van de gemeente vertrouwd maken met het functioneren van de democratie in het algemeen en 
bijzonder in de werking van het gemeentelijk beleid. 

• Door deelname aan de kindergemeenteraad kinderen stimuleren in de ontwikkeling van hun sociale 
vaardigheden (overleggen, spreken in het openbaar, argumenteren, luisteren, respecteren van andere 
meningen,...). 

• Creëren van verbinding tussen de gemeente en de kinderen van de lagere school en tussen de kinderen 
en de betrokken scholen onderling. 

• Kinderen laten proeven van het opnemen van een maatschappelijk engagement. 
 
Op de agenda van woensdag 27 oktober 2021 stond: 

a Voorstellen leden kindergemeenteraad 
a Hoe kunnen we onze school veiliger maken voor fietsers en voetgangers? 
a Ken je de schoolroute al? Gebruik je die om naar school te fietsen? 
a 10 000 stappen: elke stap telt! 
a Varia 
a Voorstellen thema volgende kindergemeenteraad 

 

 

 
Marcel en Lowie trokken met een uitgewerkt plan naar de vergadering waar ze na een officiële aanstelling zich bogen over de verkeersveiligheid 
rondom de school en schoolomgeving.  Dikke proficiat Lowie en Marcel met jullie ambt in de kindergemeenteraad van Oosterzele. 
 
 
 

Woensdagmiddagactiviteiten met meester Michiel en MOEV 
 
Meester Michiel nam de afgelopen 2 woensdagmiddagen telkens enkele leerjaren mee op sleeptouw naar MOEV-
activiteiten: Kidstennis (1ste en 2de leerjaar) en badminton (3de en 4de leerjaar). 
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Dank je wel meester Michiel om onze leerlingen een extra sportieve uitdaging/initiatie te hebben voorgesteld. 
En een dikke proficiat aan de sportievelingen om de uitdaging aan te gaan. 

 
 
 
 

WAT BRENGT NOVEMBER ONS: 
 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE PEUTERS! 
 
Na de herfstvakantie hebben wij het genoegen 5 nieuwe kleuters oprecht welkom te heten! 
Onze peuterklasjes en kleuterklassen worden gezegend door de aanwezigheid van: 

 
Bollez Ella Van Lierde Margaux 

Bosteels Léon   en   Bosteels Lily Branswijk Pluym Lucie 
 

Wij zeggen welgemeend ‘Van harte welkom’! 
Wij hopen dat jullie zich vlug thuis zullen voelen op onze school! 

Dank-je-wel aan de mama’s en papa’s, oma’s en opa’s voor het vertrouwen in de VBS! 
Ook voor jullie staat onze schoolpoort elke dag wagenwijd open! 

 
 

WELKOM 
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UPDATE CORONA: 
AANPASSING MAATREGELEN IN 

ONDERWIJS! 
 
 
 
 
Op donderdag 27 oktober ontvingen wij nieuwe richtlijnen die ten laatste op 8 
november in voege dienen te gaan. 
Wij betreuren het net zoals jullie dat we deze ‘stap terug’ moeten maken, 
maar zijn er ons van bewust dat het een essentiële stap is. 
 
De grootste stap terug krijgen onze leerlingen van het 5deen 6deleerjaar te verwerken. 
Voor hen geldt met onmiddellijke ingang: 

- Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen binnen opnieuw een mondmasker op school. 
ü Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het 

mondmasker af. 
ü Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden. 
ü In het buitengewoon basisonderwijs geldt dit voor leerlingen vanaf 10 jaar en enkel voor die 

leerlingen voor wie het mogelijk is. 
- Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun 

klas, op voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen 
(en tussen de leraar en eventueel andere personeelsleden). 

- Basisscholen kunnen de mondmaskerplicht uitbreiden naar andere leerjaren en/of extra maatregelen 
nemen als de preventieadviseur daartoe op basis van de verplichte risicoanalyse en de lokale situatie 
adviseert. Ze stemmen dit ook af binnen hun lokale overlegcomité. 

 
Wat vragen we van jou als ouder? 

- Draag een mondmasker als je je kind naar school brengt. 
ü Binnen de hekkens van de hoofdschool en het Westhoekschooltje, bij het brengen of afhalen van 

de kinderen, is een mondmasker verplicht.  
- Ouders mogen de schoolgebouwen, gangen of speelplaatsen niet betreden.(Deze regel moeten we 

sinds 27 oktober 2021, jammer genoeg opnieuw, strenger gaan opvolgen.) 
Enige uitzonderingen zijn: 

§ om naar het secretariaat te gaan  
§ om, vóór 8.10u, de kleuters naar de opvang te brengen wanneer ze niet zelfstandig naar 

het lokaal kunnen stappen. 
- Aan alle ingangen worden materialen voorzien om de handen te ontsmetten of te wassen. (Gelieve zelf 

ook het goede voorbeeld te geven en uw zoon/dochter er zeker toe te motiveren dit plichtsbewust op te 
nemen.) 

- Vermijd samenkomsten aan de schoolpoort en hou voldoende afstand van de andere ouders en onze 
personeelsleden.  

- Derden en helpende handen (vb.: leesouders, …) mogen de school, na toestemming door de directeur, 
betreden maar dienen ten allen tijde een mondmasker te dragen. Wij zullen derden, zoals ons 
voorgeschreven wordt, zoveel mogelijk beperken.  

- Wees voor aanvang van de lestijden op school. Om 8.25u vatten alle klassen/lessen aan. Kom a.u.b. niet 
te laat! 

- De aangepaste regelgeving (van 27 oktober 2021) geeft aan dat oudercontacten bij voorkeur digitaal 
dienen plaats te vinden. We hebben daarbij zeker aandacht voor de ouders en kinderen voor wie een 
fysiek oudercontact soms aangewezen kan zijn. Aarzel niet om hierover in gesprek te gaan met de 
directeur. In opvolging van deze regel zullen de oudercontacten voor de kleuterschool (die plaatsvinden 
op 22 en/of 23 november) meer dan waarschijnlijk online plaatsvinden. Meer info hierover ontvangt u na 
de herfstvakantie. 

 
Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking. 
Wij wensen iedereen een goede gezondheid toe. 
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THEATERVOORSTELLING AANGEBODEN DOOR DE GRIS  
-  5de & 6de LEERJAAR – 10 NOVEMBER 

 
De voorstelling ‘overconsumptie’ wordt ons gebracht door ‘levende muziek’ en vindt plaats op 
woensdagvoormiddag 10 november in GC De Kluize. De voorstelling duurt ongeveer 50 minuten en vat aan om 
09.15u. 
 
“Levende Muziek” is een kleine maar creatieve organisatie die muziek en theater brengt voor kinderen. Jaarlijks 
wordt er een muzikaal & educatief thema gekozen (soms in opdracht van 11.11.11.) dat nauw aansluit bij de 
leefwereld van kinderen. Zij nemen op een interactieve manier deel aan de toneelvoorstellingen en aan het 
muziektheater. In de voorbije jaren bracht Levende Muziek voor de Oosterzeelse kinderen al gewaardeerde 
optredens rond Klimaat, Migratie, Sociale Bescherming, uitsluiting (pechvogels of gelukzakken), … 
 
Dit jaar brengt de GRIS ons: OVERCONSUMPTIE: 
 
TROP IS TE VEEL EN TE VEEL IS TROP  

De leerlingen van de lagere school houden samen met Pieter en Wout 
een verjaardagsfeestje. De jarige, Pieter, ziet het allemaal groots. Hij 
voorziet veel te veel eten, wil honderden cadeaus en wil een band met 
veel muziekinstrumenten op zijn feest. Hij denkt dat zijn feestje leuker 
wordt als hij veel heeft en krijgt. Kan Wout hem overtuigen van zijn 
ongelijk? 
 

Via dit toneelstuk, met passende liedjes, zoeken de spelers een manier om minder te verspillen. Het enthousiaste 
‘levende muziek’-duo bestaat uit Dries De Vis en Wout Michielsen. Hun ritmegevoel en groot entertaingehalte 
zorgt ervoor dat elk kind mee op de dansvloer staat. Deze mannen zijn echte podiumbeesten! 
 
Deze voorstelling wordt alle scholen van Oosterzele gratis aangeboden door de Gemeentelijke Raad voor 
Internationale Solidariteit a.k.a. de GRIS. 
De GRIS is samengesteld door vertegenwoordigers van solidariteitsorganisaties die in Oosterzele actief zijn, 
zoals Broederlijk Delen, 11.11.11., Wereldsolidariteit, Oxfam-Wereldwinkel, … en van afgevaardigden van 4e 
pijler solidariteitsorganisaties (kleiner, privé) zoals Kindsoldaten Oeganda, Vereniging Spina Bifida Rwanda-
Oeganda, Afopadi-Guatemala, … 
 
De gemeente Oosterzele voorziet in de begroting jaarlijks een budget voor Internationale Solidariteit en de GRIS 
ondersteunt hiermee deze organisaties. Daarnaast krijgt de GRIS ook een beperkt budget voor informatie- en 
sensibiliseringsactiviteiten voor de Oosterzeelse bevolking rond de Noord-Zuid problematiek, klimaat, milieu, 
eerlijke handel, e.d.m.. 
 
Het muziektheater dat nu aangeboden wordt past hierin. En tenslotte geeft de GRIS ook op eigen initiatief of op 
vraag van de gemeente advies over bepaalde kwesties die onze gemeente aanbelangen en waarover we als 
GRIS wat te vertellen hebben. 
 
 

 
 
Op 16 november is het opnieuw zover, we ontvangen in GC De Kluize 295 dolenthousiaste grootouders. 
 
Op 25 oktober om 16uur ging het inschrijvingsformulier live en konden er maximaal 4 plaatsen per gezin 
gereserveerd worden voor de grootouders van onze kleuters. (Dit evenement is enkel toegankelijk voor de 
grootouders van de kinderen in onze kleuterschool.) 
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Binnenkort bezorgen wij iedereen die zich registreerde, in een enveloppe, de inkomtickets voor het aantal 
gereserveerde plaatsen. 

a Om overtal te voorkomen verwachten wij dat iedereen zijn/haar persoonlijke inkomticket bij heeft op 16 
november. 

a Wij filteren de inschrijvingen op dubbele inschrijvingen. Ook deze komen enkele dagen later ten goede 
van de mensen op de wachtlijst. 

 
Bent u er niet in geslaagd om een plaatsje te reserveren en zijn intussen alle 
plaatsen reeds ‘uitverkocht’ maar wenst u toch nog een waterkansje te hebben op 
een plaatsje? 
Neem dan via mail contact op met de directeur en meldt u aan voor de 
wachtlijst. Wanneer wij een annulatie binnen krijgen, nemen wij contact op met 
de mensen die zich eerst voor de wachtlijst registreerden. 
 
Wilt u zich al voorbereiden op de show? Zoek dan alvast jouw leukste 
koosnaampje, oefen je knuffeltechniek op een grote knuffelbeer en hul jezelf in 
een knus, warm, zacht pakje opdat ook jij een knuffelkoning(in) kan worden. 
 
 
Op het programma: 
13.15u Samen genieten van een hapje en drankje. ***Stipt aanwezig zijn is noodzakelijk!*** 
 
??.??u De directeur roept de plaatsen af en opent de deuren. Op vertoon van uw inkomticket (met 

plaatsvermelding) wordt u tot de zaal toegelaten. ***Dan pas mag er plaatsgenomen worden in de 
theaterzaal. Op voorhand al aan de deur gaan staan heeft geen nut. (Al begrijpen we uw enthousiasme, 
het is noodzakelijk om op een rustige manier de zaal te betreden. 🙂)*** 

 
15.15u De kleuters kunnen afgehaald worden op het podium, na afroeping. 

***Wij vragen iedereen te blijven zitten tot zijn/haar kleinkind opnieuw het podium betreedt en de directeur 
het signaal geeft om de op het podium wachtende kleuters af te halen. 
Haalt u meerdere kleinkinderen af? Dan kan u best goed afspreken met de aanwezige leden van het 
gezin. Wij gaan immers klas per klas de afroeping doen en vragen meteen daarna om de gang in te gaan. 
Dit is om veiligheidsredenen echt noodzakelijk.*** 
 
*** = Gelieve dit nadrukkelijk door te geven aan de aanwezige grootouders! Bedankt! 

 
 
Wij volgen de Covid-maatregelen van de maatschappij. Binnenkort komen de adviesgroepen opnieuw samen, 
hou dus aub het nieuws goed in de gaten.. Een mondmasker is op dit ogenblik dus vrijbijvend, maar zeker 
toegestaan. Denk aan uzelf en uw medemens en hou het gezond en wel. 
 
Een programmaboekje kunt u de dag zelf bekomen. Een vrijblijvende gift is hierbij van harte welkom. 
 
 
Het grootouderfeest is een samenwerking tussen leerkrachten en ouderraad. Bij deze danken wij de ouderraad 
voor de praktische, smakelijke en technische ondersteuning op 16 november. 
 
 

 
Wij wachten hoopvol de verdere aankondigingen van onze overheid af en hopen dat ons grootouderfeest 
niet opnieuw in het gedrang komt. Een Covid-safeticket zal in elk geval al een noodzaak zijn om deel te 
kunnen nemen daar we meer dan 200 personen op het feest verwachten. 
 
Wij willen echter realistisch zijn en moeten toegeven dat de op 27 oktober (op)nieuw ingevoerde COVID-
maatregelen duidelijk aangeven dat we ons grootouderfeest mogelijks nog eens goed moeten overdenken. 
 
Stel dat de maatregelen ons en de maatschappij onvoldoende zekerheden biedt, dan moeten we 
misschien weer kiezen om het grootouderfeest uit te stellen.  
 
Als wij die keuze moeten maken, dan primeert voor ons steeds de veiligheid van iedereen aanwezig op het 
grootouderfeest en alle mensen (groot en klein) daaraan verbonden. 
 

 



10 
 

 
 

BUNKERROUTE – 5de leerjaar – 17 november 
 

Op 17 november bezoekt het 5de leerjaar, onder de deskundige 
begeleiding van Marc Van Gaver en Dirk De Ganck, geboren en 
getogen Gijzenzelenaar, de Gijzenzeelse bunkerroute. Doorheen vele 
smalle veldwegeltjes worden onze 5de klassers meegenomen in de 
geschiedenis.  
 
ß   Een fotootje van de herdenking te Gijzenzele 
in mei 2006. Vooraan enkele leden van een re-
enactment groep 
 
Gijzenzele heeft maar liefst 8 bunkers. 
Voor enkele werd zeer zwaar 
gevochten. Men vindt er van kleine 

eenkamer mitrailleurbunkers tot de zwaardere bunkers voor het plaatsen van 
een mobiel 47mm kanon. 
 
Wenst u ook zelf eens "de bunkerwandeling" te doen? Bezoek dan zeker eens 
volgende sites: 
http://www.gijzenzele.be/toerisme-in-gijzel/114-bunkerwandeling  
 
Deze 13k m lange wandeling leidt u langs de mooiste trage wegen in 
Oosterzele. De wandeling start aan de kerk van GIJZENZELE om zo terug bij 
de startplaats aan te komen. 
Tip : wandelschoenen verplicht en niet rolstoeltoegankelijk. 
of via RouteYou: https://www.routeyou.com/nl-
be/route/view/4165264/wandelroute/bunkerroute 
of via Wikiloc: https://nl.wikiloc.com/routes-wandelen/bunkerwandeling-29010  
 
 
 
 
 

ATLETIEK INDOOR 
3de leerjaar – 22 november 

 
Op maandag 22 november nemen onze leerlingen 
van het derde leerjaar deel aan het sportprogramma 
“Atletiek indoor”. Dit sportief evenement gaat door in 
de Topsporthal Vlaanderen te Gent. Na de 
verwelkoming, een korte uitleg over de unieke indoor atletiekaccommodatie en de 
gezamenlijke opwarming, worden groepjes gevormd. Iedereen krijgt initiatie in zes 
verschillende atletiekdisciplines: spurt, hoogspringen, aflossing, verspringen, 
medecinbal en speerwerpen. Elk onderdeel wordt afgesloten met een test. Onze 
derdeklassers kunnen zich alvast van hun sportiefste kant laten zien! 
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BOEKEN EN STRIPS GEZOCHT 
 
Ook dit jaar zetten we in alle klassen nog meer in op lezen en leesplezier. De kinderen 
krijgen regelmatig de kans om een kwartier vrij te lezen in een boek naar keuze. 
Ook centjes, ingezameld via onze activiteiten, gaan naar de uitbreiding van ons 
leesaanbod. 
Op termijn is het de bedoeling dat we een goed gevulde leeszolder kunnen uitwerken. 
 
Willen jullie ons helpen om ons boekenaanbod op school verder uit te breiden? 
Hebben jullie leesboeken, stripverhalen of prentenboeken liggen die niet meer 
worden gelezen? 
 
Of misschien hebben jullie nog wel buren of familie waarvan de kinderen intussen in het secundaire zitten en die 
hun ‘oude’ boeken eigenlijk niet meer nodig hebben? Wil je er a.u.b. ook bij hen eens naar vragen? Het zou ons 
een heel eind op weg helpen en een groot plezier doen. 
 
Breng ze binnen op het secretariaat of geef ze mee via de boekentas van jullie zoon/dochter. 
 
Alvast hartelijk bedankt! ^^ 
 
 
 
 
 
 

WE BLIKKEN VOORUIT: 
 
 
 
 

NOG … KEER SLAPEN TOT SINTERKLAAS KOMT …! 
 

Op donderdag 2 december is het zo ver… Sinterklaas bezoekt opnieuw onze 
school. Althans dat hopen wij toch… Want ook de goede lieve Sint volgt alle Covid-
19 maatregelen sterk op. Gelukkig heeft hij er een goed oog in en werden hij en zijn 
Pieten allemaal gevaccineerd. 
De Sint gaf al mee dat het tijd is om te beginnen nadenken over de brieven met 
wensen die jullie hem schijven. 
Denk dus zeker maar al vooruit aan de aankoop van schoensmeer om de schoentjes 
nog eens extra op te blinken en hou de groentewinkels in de gaten om bieten, wortels 
en rapen aan te kopen.  
Een bijzondere periode voor jong en oud biedt zich aan en we zullen er samen alles 
aan doen om het grote kinderfeest te kunnen laten plaatsvinden. 

 
Naar jaarlijkse traditie bereiden wij ook dit schooljaar 
met alle kinderen van onze school een heus 
verjaardagsfeest voor ter ere van de grote 
kindervriend Sinterklaas. 
Inzicht in de organisatie van het evenement volgt in 
de volgende schoolkrant. 
 
De organisatie van dit jaarlijkse feest is voor ons slechts mogelijk dankzij de vele inspanningen van onze ouderraad. 
Van harte dankjewel voor deze aangename en vlotte samenwerking! 
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KLAAS- EN WIJNAVOND… ! 

 

 
 
 

JARIGEN VAN NOVEMBER 

 
 
 

Op 25 november vieren wij onze jarigen van november. 
 

 
  

2/11/1960 Livia opvangdame  22/11/2017 Ayden 2KA 
2/11/2015 Maurice 3KW  22/11/2010 Saar 6LA 
2/11/2013 Inneke 3LA  24/11/2011 Victor  5LA 
2/11/2013 Nolan 3LB  24/11/2011 Leonie 5LB 
5/11/2018 Lucia 1KA  25/11/1959 Patrick klusjesman 
10/11/2011 Thorsten 5LA  26/11/2014 Leon  2LB 
11/11/2015 Febe  1LA  26/11/2011 Julie 5LB 
12/11/2016 Lia 3KA  28/11/1994 juf Sara 5LB 
13/11/2017 Marie 2KA  28/11/2018 Charlotte 1KA 
14/11/2011 Yemke 4LA  30/11/2013 Lien 3LA 
15/11/2018 Renée 1KA      
17/11/2015 Angelina 1LA     
17/11/2010 Femke 5LB     
17/11/2010 Nienke 5LB     
17/11/2017 Davina 2KW     
18/11/2015 Isaac 1LB     
19/11/2018 Ilaysha 1KA     
19/11/2018 Iris 1LA     
20/11/2014 Alexander 2LB     
20/11/2014 Torben 2LA     
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 

• … de ouderraad dit jaar alle leerkrachten op de Dag van de Leerkracht, heeft 
verwend met een heerlijke kop warme soep. 

 
• … de ouderraad een eigen Facebook pagina heeft? Like onze pagina en zo blijven jullie als eerste op de 

hoogte van onze activiteiten en acties. https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke  
 

• … de ouderraad van de VBS nog steeds actief is op Trooper? We zeggen als ouderraad #shoplokaal, 
maar als dat niet kan, koop dan online via http://www.trooper.be/ouderraadvbswindeke  

 
 
 
 
 
 

Menu warme maaltijden november 
 
 
 
 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

8/11/2021 bloemkoolsoep kippenburger – compote van appel & mango - natuuraardappelen 
9/11/2021 tomatensoep cordon bleu - bloemkool in kaassaus - puree 
11/11/2021  Wapenstilstand - geen school 
12/11/2021 kervelsoep lasagne bolognaise 

   
15/11/2021 pompoensoep nuggets - spinazie - aardappelen 
16/11/2021 courgettesoep kippenreepjes met currysausje - groenterijst 
18/11/2021 wortelsoep balletjes in tomatensaus - sla en tomaat - frietjes 
19/11/2021 kippensoep visrolletjes - wortelpuree 

   
22/11/2021 vergeten groentesoep slavinken - rode kool - gebakken aardappelen 
23/11/2021 groentesoep visfantasie - prei in de room - puree 

25/11/2021 tomatensoep m. 
lettertjes kipfilet - geraspte worteltjes - frietjes 

26/11/2021 preivelouté macaroni ham kaas 
   

29/11/2021 knolseldersoep worst - appelcompote - natuuraardappelen 
30/11/2021 spinaziesoep curryballetjes - ananas - rijst 

Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 
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Familienieuws 
 

Feline, zusje voor Finn (2KA) 
Sienna, dochtertje voor juf Lisa & meester Sander  
Théo, broertje voor Ava (1KW) 

 
 
Sylvain Saelens, grootvader van  juf Amber (1KB) 
Norbert Janaert, grootvader van Tiago (3KA), 
Cheyenne (5LA), Chumani (2LA) en Jonalynn 
(poetsdame) 

 

 
Donderdag 2 december 2021 

 
 

BELANGRIJKE DATA 
 
 

Dinsdag 16 november 
GrootOuderFeest 

 

Maandag 22 en dinsdag 23 november 
Oudercontact KLEUTERschool 

 

Donderdag 2 december  
Sinterklaasfeest 

 

Vrijdag 3 december  
K(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 

 

Woensdag 8 december 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Woensdag 2 februari 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Maandag 21 & dinsdag 22 februari 
Rapport + Oudercontacten 

 

Woensdag 16 maart 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Zondag 20 maart 
LENTEDINER - in GC De Kluize 

 

Zondag 8 mei 
Vormsel  

 

Woensdag 11 mei 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Zondag 22   
Eerste communie 

 

Dinsdag 7 juni 
Lokale verlofdag – geen school 

 

Zaterdag 25 juni 
Schoolfeest 

 

Dinsdag 28 juni 
Oudercontacten op uitnodiging 

 

Woensdag 29 juni 
Afscheid 6de leerjaar 

 

NOVEMBER 2021 
1  

HERFSTVAKANTIE 
2 
3 
4 
5 
6  
7  

8 • Instapdag nieuwe peuters 
• 3de leerjaar naar de bib 

9  

10 • 5de en 6de leerjaar Toneel in GC De Kluize  
- GRIS Oosterzele 

11 Wapenstilstand – geen school 
12  
13  
14  
15  

16 

• Geen warme maaltijden voor de kleuters  
• GrootOuderFeest in GC De Kluize, na 

inschrijving en na ontvangst inkomtickets 
• Dag van de verdraagzaamheid en 

tolerantie 

17 
• 5de leerjaar onderwijsleeruitstap: De 

Bunkerroute o.l.v. gidsen van Het 
Gijzelsgenootschap 

18  
19  
20 Dag van de kinderrechten 
21  

22 • 3de leerjaar: MOEV Atletiek indoor te Gent 
• Oudercontact kleuterschool 

23 
• NM: 5de leerjaar: CLB-medisch consult en 

vaccinaties op school 
• Oudercontact kleuterschool 

24  

25 
• Zwemmen voor het 2de, 3de en 4de leerjaar 
• Viering van de jarigen 
• 20.15u: Vergadering ouderraad in de refter 

26 • Integratiemoment 3de kleuterklas en 1ste 
leerjaar 

27  
28 1ste  zondag van de advent 
29  
30  

Wij zamelen dopjes in. 
Dop ze in de ton op de speelplaats. 

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 


