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Mei 
SCHOOLJAAR  2021 – 2022  

 
 

 
 

Moederdag – 8 mei 
Dank je wel, lieve mama’s voor alle zorgen, groot en klein! 
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WE BLIKKEN EVEN TERUG: 
 

 

TECHNOLOGIE OLYMPIADE  
 

 
Naar jaarlijkse gewoonte doet ons 6de leerjaar steeds mee aan 
de 'Vlaamse Junior STEM Olympiade'. Naar analogie met 
andere wetenschapsolympiades is dit een prestigewedstrijd 
met hoge visibiliteit.  
Meer dan 30000 zesdeklassers uit meer dan 700 basisscholen 
namen het ook dit jaar tegen elkaar op. 

 
Tijdens de voorronde kregen onze zesdeklassers een reeks uitdagende 
en maatschappelijk relevante meerkeuzevragen voorgeschoteld. In de 
vragen wordt er gepolst naar het technologisch inzicht van de jongeren, 
meer dan naar vakkennis. De domeinen die aan bod komen zijn 
biotechnologie, bouw, chemie, elektriciteit, elektronica, informatica, 
mechanica en tekenen. Voor elk wat wils dus. Geen enkele studierichting 
in het lager onderwijs behelst al deze domeinen, vandaar dat elkeen met 
wat gezond verstand en affiniteit met wetenschappen en technologie een 
kans maakt om te slagen! 
 
Daarna werden de 48 leerlingen met de hoogste score geselecteerd om 
het tegen elkaar op te nemen in de finaleronde.  
En ook wij hadden het genoegen om een finalist in huis te hebben. 
Yuna Baert scoorde dermate hoog dat ook zij uitgenodigd werd om deel 
te nemen aan de finale. 
 
Een dikke proficiat Yuna met de behaalde resultaten! Wij zijn fier op jou! 
 
 
 

OPRECHTE DANK AAN DE GULLE PAASKLOKKEN 
 

 
Na de paasvakantie ontdekten onze leerlingen dat de 
paasklokken hen natuurlijk niet vergeten waren. 
De eitjes lagen verspreid over de school, op het 
Westhoekschooltje, in de tuin van de Zilverlinde en op en 
rondom het speelplein. 
 
Zo viel de verrassing ook dit 
schooljaar in de smaak van klein en 
groot!  
 
Wij zeggen dan ook welgemeend en 
heel oprecht ‘dankjewel’ aan het 
bestuur van onze ouderraad die 
steeds in de weer is voor de praktische 
realisatie ervan. 
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WAT BRENGT MEI ONS: 
 

 
 
 

MEIMAAND IS FIETSMAAND 
 

Meimaand is fietsmaand, het moment waarop we weer met z’n allen de fietsen uit ons 
ontdooide tuinhuis halen en ons hart nog eens kunnen ophalen. Zo lees je verder in 
onze schoolkrant over: SAM de verkeersslang, Meester op de fiets, De 
Scholengordel, het fietsexamen, het voetgangersexamen, het loopfietsbrevet, 
… Stuk voor stuk momenten om het verkeer in de kijker te zetten. We laten koning 
auto staan en gaan eens anders op de baan.  
 
 
 
 
 

BOERDERIJKLASSEN 
2 t.e.m. 4 mei – 1ste & 2de leerjaar 

 
Op maandag 2 mei vertrekken ons 1ste en 2de leerjaar richting ‘De Bonte 
Beestenboel’ te Wortel. Het is de vijfde keer dat onze school een verblijf 
boekt op de boerderij te Wortel.  
 
T.e.m. woensdag 4 mei maken ze er de boerderij onveilig. 
Hanengekraai, ezelsstreken, paardengetrappel, … Op boerderijklassen 
beleef je beestig-leuke momenten. Tijdens hun verblijf nemen onze 
leerlingen deel aan leerrijke boerderijactiviteiten zoals het voederen en 
verzorgen van de dieren, werken in de boerenmoestuin, ontdekken van 
graanverwerking, melkverwerking, … Ook van ei tot kip ontdekken ze. 
Misschien krijgen we bij hun thuiskomst dan eindelijk het antwoord op 
het raadsel wie er nu eerst was… De kip of het ei… Weet jij het al? 
 
Ook in de buurt zijn er tal van activiteiten. Zo bestaat de mogelijkheid om 
een bezoek te brengen aan het Natuurmuseum, het “Bootjesven” of “De 
Mosten”, … 

Wij wensen hen in elk geval prachtig weer toe en een gezellige beestenboel! 
 
 
 
 

NAAR DE SUPERMARKT 
2 mei – jongste kleuters Westhoekschooltje 

 
Op maandag 2 mei nemen de jongste kleuters van het Westhoekschooltje 
de schoolbus naar de supermarkt om er fruit in te kopen. 
Met dat fruit gaan ze in de klas natuurlijk verder aan de slag. 
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DE ONDERZOEKER 
2 mei – 5de leerjaar B   &   3 mei– 5de leerjaar A 

 
 
Op 2 en 3 mei nemen onze 5de leerjaren deel aan een doe-activiteit georganiseer door de dienst Natuur- 
& Milieueducatie in ‘De Kaaihoeve’. Door een fantastisch inleefverhaal worden de leerlingen plots de 
beste onderzoekers van de wereld. Ze worden door de Verenigde Naties gedropt op een pas ontdekt 
eiland. In kleine groepjes voeren ze zelfstandig onderzoeken uit. Zo bestuderen ze het landschap, de 
bodem, het weer en de flora en fauna van het ‘onbekende land’. 
 
Daarna houden ze een wereldconferentie van wetenschappers die zich buigen over de duurzame 
ontwikkeling van de aarde. 
 
 

 
 

SPORTDAG JONGSTE KLEUTERS -  5 mei 
1ste kleuterklas A, B & W 

 
Op donderdag 5 mei nemen alle peuters en eerste kleuterklassertjes deel aan de jaarlijkse 
sportdag.  Zij kunnen zich de ganse voormiddag van hun sportiefste kant laten zien bij het 
uitvoeren van allerlei sportactiviteiten.  Zij blijven voor deze sportvoormiddag in de turnzaal en 
op de speelplaats van de hoofdschool. Onze juffen zetten een heus bewegingslandschap klaar. 
Het wordt alvast een heel sportieve voormiddag! 
 

 
 

 
 

VORMSEL SCHELDEWINDEKE 
zaterdag 7 mei – 6de leerjaar 

 
 

VORMSEL 
 

LENTEFEEST 
 

Baert Yuna  Ide Augustine  Glazemakers Emilio 
Campe Ilan  Jolie Chloë  Goossens-Laanen Dario 
Claerhout Margot  Simoens Josephine  Gürbüz Jona 
Claeys Louise  Van den Rul Heyberia  Hofman Livia 
Coens Oona  Van De Sype Hanne  Petit Janne 
De Lange Febe  Van Drume Miel  Van De Sype Kyano 
Goditiabois Emma  Verbeke Nel  Vermeulen Hanne 
Hoste Jonas  Verbruggen Lise   
Houthaeve Saar     
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PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
11 mei – allen 

Langs deze weg willen wij u nogmaals melden dat op woensdag 11 mei de school 
gesloten zal zijn. 
Op die dag verruimen onze leerkrachten hun horizonten met als doel het geleerde 
verder te kunnen integreren in onze onderwijspraktijk. 
Op deze manier kunnen wij onze leerlingen nog beter begeleiden in hun denk- en 
groeiproces. 
 
 
 

 
 

SAM DE VERKEERSSLANG  12 t.e.m. 24 mei – allen 

 
 

Mobiel 21 organiseert sinds 2019 geen nieuwe “Sam de Verkeersslang-campagnes” meer voor de Vlaamse 
basisscholen. Doch wensen wij de sfeer, de inhoud en de visie van Sam de Verkeersslang op onze school 
levendig te houden. 
Het doel van de campagne was om kinderen, ouders, leerkrachten en schooldirecties te stimuleren de auto een 
week lang thuis te laten en naar school te stappen of te fietsen.  Een actie die ook vandaag in fietsmaand mei 
nog steeds onontbeerlijk is. Wij hopen er zelfs op dat jullie allen de auto in het algemeen gedurende 2 weken aan 
de kant laten staan… 
 
Waarom fietsen en stappen naar school? 
 

Vele kinderen en ouders komen jammer genoeg in een vicieuze cirkel terecht: ‘Er is steeds meer autoverkeer in 
de schoolomgeving, dat tot steeds meer onveilige situaties leidt, waardoor het onveiligheidsgevoel van ouders 
toeneemt en waardoor ze hun kinderen met de auto naar school brengen, met als gevolg dat er steeds meer 
autoverkeer in de schoolomgeving is…’ 
 
Met de campagne Sam de Verkeersslang willen wij die vicieuze cirkel doorbreken door kinderen en ouders aan te 
moedigen om meer naar school te stappen en te fietsen, vooral wie dichtbij de school woont. Door meer te fietsen 
en te stappen, leren kinderen bovendien ook beter fietsen en stappen. 😅 Ze worden fietsvaardiger, meer vertrouwd 
met het dagelijkse verkeer en zullen beter kunnen anticiperen op andere weggebruikers. Bovendien dragen 
stappen en fietsen bij tot de dagelijkse portie beweging die kinderen en volwassenen nodig hebben. 
 
DE UITDAGING 
Tijdens onze 2 fietsweken (week van 12 tot en met 24 mei) sparen wij met onze ganse school voetgangers en 
fietsers. Voor elke duurzame verplaatsing verdienen de kinderen elke ochtend een stempel. Die stempels 
verzamelen we per klas aan de ramen van onze refter. Wij streven samen naar 900 stempels. Dat zijn 100 stempels 
per dag. 100 kinderen die fietsend of stappend naar school komen. 
 
Als wij de 900 stippen kunnen halen, is ons doel bereikt, namelijk meer kinderen die te voet, per fiets, met de step, 
met het skateboard, … naar de VBS komen en minder autoverkeer in onze schoolomgeving. 
Daar zetten wij met veel plezier iets tegenover. Als de 900 stempels gehaald worden, trakteren wij op dinsdag 24 
mei met een lekkere verrassing! 
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Graag even jouw aandacht voor … 
Van leerlingen die met de fiets naar school komen, verwachten wij steeds dat ze een fietshelm en fluohesje 
dragen. 
 
Ouders van kleuters of leerlingen die verderaf wonen en enkel met de auto naar school gebracht kunnen worden, 
vragen we om toch deel te nemen aan het spel door de auto op meer dan 250 meter van de school te parkeren en 
hun kind een stukje te voet te begeleiden. 
Uitdaging voor de ouders die hun zoon/dochter met de wagen brengen: 
Hoofdschool: 

- parkeer voorbij De Zilverlinde in De Dreef, 
- parkeer achteraan in Hofkouter of in Acacialaan, Berkenlaan, 
- parkeer op het einde van Hoeksken 
- parkeer achteraan op het marktplein (of nog straffer… parkeer in de Sint-Kristoffelstraat en kom via 

Marktwegel naar het marktplein, zo doe je meteen ook een stukje van het voetgangersexamen. 
Westhoekschooltje: 

- parkeer de wagen in de Morestraat of Hauwsestraat en stap dat laatste stukje te voet tot aan de schoolpoort 
 
Kies bewust om even mee te stappen en er vooral ook van te genieten. 
 
 
 
 

SPORTDAG MET DE SCHOLENGEMEENSCHAP 
16 mei – 3de & 4de leerjaar 
17 mei – 5de & 6de leerjaar 

Omdat wij binnen onze ‘Katholieke Scholengemeenschap Rhode – Schelde’ niet alleen het ‘sterk 
kwaliteitsvol onderwijs’ maar ook de ‘sterke verbondenheid’ hoog in het vaandel dragen, organiseren wij 
jaarlijks minstens één activiteit voor een groep leerlingen. Dit schooljaar organiseerden we onze sportdag voor 
zowel de 2de als de 3de graad aangezien onze 3de graad de sportdag nog te goed had van tijdens de Covid-
perioda. 
 
Op maandag 16 mei en dinsdag 17 mei worden alle leerlingen van de 2de en 3de graad van alle scholen 
binnen onze scholengemeenschap, in de sporthal van Laarne verwacht voor een heuse  

spel – en sportdag! 
Onze leermeesters lichamelijke opvoeding hebben in overleg met onze coördinerend directeur een gevarieerd 
aanbod voorbereid voor maar liefst 800 leerlingen. Alle kinderen 
zullen heel wat bewegingskansen aangeboden krijgen door een hele 
waaier aan sport – en spelactiviteiten: volksspelen, spurten, 
verspringen, blikwerpen, basket, klim – en klauterparcours, 
tafeltennis, hockey, kogelstoten, touwtrekken, zaklopen, 
muurklimmen, … we voorzien zelfs een reuze springkasteel! 
Uiteraard zorgen wij voor de noodzakelijke veiligheid door 
voldoende begeleiding (50 helpers per dag) en een Rode Kruis post 
te voorzien. 
 
Enkele praktische afspraken: 

- Bij regenweer wordt deze sportdag geannuleerd. Maar het zal uiteraard mooi weer zijn! Bij schitterend weer 
voorzie je misschien best zonnecrème en een petje … 

- Gelieve het volgende te voorzien: 
o Picknick voor ’s middags (we zijn wel verplicht om ’s middags een drankje aan te kopen – uw kind 

hoeft geen geld mee te brengen.) 
o Een extra flesje water voor tussendoor (zeker bij warm weer)à enkel water a.u.b. 
o Een gezond tussendoortje (vb. een stuk fruit) 
o Sportieve kledij (sportschoenen voor de buitenactiviteiten, turnpantoffels voor de 

binnenactiviteiten en onze schooleigen turn-T-shirt) 
- De kostprijs: busvervoer + drankje ter plaatse + huur materialen, zal op de schoolrekening van mei 

verrekend worden. 
- Samen zullen we er een stralende, zonnige en sportieve dag van maken! 
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Het Grote Voetgangersexamen 
4de leerjaar - 19 mei 

Het Grote Voetgangersexamen vormt het sluitstuk van de leerlijn stappen in het 
basisonderwijs. Hiermee kunnen we testen of onze vierdeklassers klaar zijn om veilig en 
zelfstandig in het verkeer te stappen. Als ze slagen voor de vijf vaardigheden behalen 
ze het Voetgangersbrevet Goud. 
 
Veilig stappen en oversteken leer je niet in één dag, het is een proces van veel trainen 
en de moeilijkheidsgraad langzaam opbouwen. Om deze test af te leggen bereid(d)en 

onze leerkrachten onze leerlingen in de maanden april en mei verder voor op volgende vaardigheden:  rond een 
hindernis stappen die de stoep helemaal verspert, oversteken op een zebrapad, oversteken op de veiligste 
plaats, oversteken op een kruispunt zonder zebrapad, oversteken tussen geparkeerde auto’s, oversteken op een 
zebrapad met en gemachtigd opzichter, links op de rijbaan stappen als er geen stoep, berm of fietspad is, … 
 
Wij willen nog een stapje verder gaan en ook hier (net zoals voor het fietsexamen) een vaste route met 
moeilijkheden uitstippelen. Deze route werd ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeente Oosterzele en met 
dank aan de leden van de schoolraad volledig uitgewerkt en bewegwijzerd. Zo vormt deze route (vanaf mei 2022) 
een permanente bewegwijzerde vaste route. Op die manier kunnen onze leerlingen reeds van in het 3de leerjaar 
doelgericht oefenen, tijdens de lestijden en buiten de lestijden. 

 
Om ons voetgangersexamen in goede banen te kunnen leiden en om er ten allen 
tijde zeker van te zijn dat elke deelnemer zich veilig en wel over de openbare weg 
beweegt, zijn wij nog op zoek naar enkele helpende observatoren om ons in de 
voormiddag van 19 mei bij te staan. 
Voor het examen aanvangt krijgen alle observatoren een briefing op onze school 
waarbij ze een plaats en de te observeren ‘moeilijkheid’ toegewezen krijgen. 

 
 

EERSTE COMMUNIE 
zondag 22 mei 

Alexander Claerhout  Camille De Dobbelaere 
Frauke Degheele  Oscar De Dobbelaere 
Angelina De Rouck  Jaylen De Lange 
Ferre De Rycke  Joppe De Rycke 
Tim Franckaert  Lars De Smet 
Emma Jamart  Monelle De Winter 
Anna Leus  Sabolc Farago 
Julietta Schepens  Chloé Gerniers 
Maxime Van Caekenberghe  Charles Matthijs 
Twan Van Laere  Tristan Moors 
Daan  Van Vaerenbergh  Elle Ranft 
   Jack Rasschaert 
   Jules Van Den Berghe 
   Lars Vandepitte 

LENTEFEEST 
Febe De Corte  Erynn  Brackenier 
Alexander De Keyzer  Lily Jolie 
Mats De Looze  Remco Maebe 
Féline De Sutter  Julian Petit 
Isaac De Temmerman  Remi Van Cauwenberge 
Finn Meylemans    
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MEESTER OP DE FIETS- 23 & 24 mei 
 

Fietsen moet kunnen … 
Met de fiets naar school gaan is 
goed voor een dagelijkse portie 
gezond bewegen, draagt bij tot een 

milieuvriendelijk verkeer en geeft kinderen een zelfstandige actieradius. Met de fiets 
deelnemen aan het verkeer is echter geen sinecure! Een bekwame fietser is de fiets meester. MOEV zet haar 
ervaring inzake bewegingseducatie en motorische ontwikkeling in en maakt onze jonge fietsers vaardig. Daarnaast 
moet een veilige fietser gepast kunnen reageren op (on)voorziene verkeerssituaties. De organisaties ‘Mobiel 21’ 
en het ‘Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid’ zetten hun verkeersdeskundigheid in en bereiden onze jonge 
fietsers voor op deze verkeerstaak. 
 
Fietsen kan … 
Eerst komt fietsvaardigheid aan bod. Dat is de broodnodige instap. Daarna worden de leerlingen voorbereid op 
dagelijkse verkeerstaken (links afslaan, fietsen op een rotonde...) en op gevaarlijke situaties (openslaand portier, 
rechtsafslaande vrachtwagen...)! Leerling, leerkracht en ouders kunnen de vorderingen volgen via een individuele 
leerlingenfiche. Met de speciaal ontworpen materialenset wordt een ruime variatie aan fietsvaardigheidsproeven 
en een fietsparcours gerealiseerd.  
 
Deze lessen kaderen wij vanuit de eindtermen … 
‘Meester op de fiets’ richt zich op de realisatie van volgende eindtermen: De leerlingen 
beschikken over voldoende reactiesnelheid, evenwichtsbehoud en gevoel voor coördinatie en 
ze kennen de verkeersregels voor fietsers en voetgangers, om zich zelfstandig en veilig te 
kunnen verplaatsen langs een voor hen vertrouwde route.  De leerlingen kennen mogelijke 
vormen van rollend en/of glijdend materiaal en weten er veilig mee om te gaan. De leerlingen 
kunnen de motorische basisbewegingen op een voldoende flexibele en verfijnde wijze 
aanwenden in gevarieerde en complexe bewegingssituaties. 
 
 

SCHOOLREIS alle kleuters – 23 mei 
Jongste kleuters – halve dag 

Oudste kleuters - volledige dag 
familiepark “Harry Malter” 
Familiepark Harry Malter is gelegen te Heusden nabij Gent, en situeert 
zich in een bosrijke natuuromgeving. Het familiepark is reeds jaren een 
gevestigde waarde met tal van attracties geschikt voor kinderen van het 
kleuter- en lager onderwijs. Kinderen beleven er de dag van hun leven! 
 
Naast de nieuwe circusshow biedt het dierenpark een thuis aan 100 
dieren. De kinderboerderij is de ideale omgeving waar kleuters 
contacten leggen met varkentjes, geiten en herten. 
Bij de stokstaartjes heerst steeds een grote bedrijvigheid terwijl de 
wasberen liever luieren op de veranda’s van hun boomhutten. 

Een ritje met de huifkar of safaritrein zorgt voor een heel andere kijk op het park. 
 
Naast dieren biedt het familiepark ook tal van attracties zoals molens, een speeltuin (50% overdekt) en een 
jungleparcours. 
 
Ook bij deze schoolreis draagt onze ouderraad een steentje bij. (Het exacte bedrag is momenteel nog niet gekend 
en wordt verrekend op de schoolrekening van mei.) 
Wij zijn de ouderraad ontzettend dankbaar voor deze tussenkomst. Meer concrete informatie leest u binnenkort in 
het heen- en weerboekje. 
 
Onze jongste kleuters (peuterklas en 1ste kleuterklas hoofdschool en de 1ste kleuterklas van het 
westhoekschooltje) komen reeds tegen 12.00u terug naar school. 
De oudste kleuters vertrekken omstreeks 15.00u aan het parkt verwachten we omstreeks 15.30u terug op school. 
 
Meer info volgt zeker nog via de boekentas van uw zoon/dochter. 
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HET GROTE FIETSEXAMEN 
5de en 6de leerjaar – 24 mei - voormiddag 

 
Onze leerlingen van het 5de en 6de leerjaar nemen op 24 mei deel 
aan ‘Het Grote Fietsexamen’ van VSV (Vlaamse Stichting 
Verkeerskunde). Ze leggen in de voormiddag, individueel, een 
parcours op de openbare weg af. Die dag zal u op de openbare weg 
verschillende nadarhekkens en signalisatie zien die de auto en 
andere bestuurders waarschuwen dat er een fietsexamen aan de 
gang is. Dit om hun waakzaamheid te verhogen. Op verschillende 
plaatsen van het parcours staan nog extra volwassenen om te kijken 
of onze fietsers zich veilig gedragen in het verkeer en alle 
fietsvaardigheden correct uitvoeren: rechts op de rijbaan fietsen, 
rechts afslaan, langs een hindernis fietsen, links afslaan zonder 
voorsorteren en voorrang verlenen. 
 

De ervaring leert ons dat het echt noodzakelijk is om onze kinderen gericht de straat op te sturen en sensitief om 
te leren gaan met het verkeer. Daarom nemen wij deel met het 5de en het 6de leerjaar. 

 
Voorafgaand aan het fietsexamen krijgen alle leerlingen, samen met een 
begeleidende brief, het onderstaande parcours mee naar huis. Wij hopen op die 
manier dat ook onze ouders inzien hoe belangrijk het is kinderen alert het 
verkeer in te sturen en durven aandringen op het reeds vooraf eens fietsen van 
het parcours. 
 
Ook in de klas worden aan de hand van een Prezi, Google Streetview en de 
nodige theorie en praktijkoefeningen alle hindernissen gesimuleerd. 
 

Maar in de eerste plaats is het echt noodzakelijk dat al onze leerlingen aan de start van hun examen verschijnen 
met een fiets die volledig in orde is! 
Ook het hesje en de helm zijn 
verplicht! 
 
 

*Hier bevinden zicht de toezichters 
die elk beoordelen hoe onze fietsers 
een verkeershindernis of -
moeilijkheid overwinnen. 
 

*Hier bevinden zich de 
nadarhekkens met sensibiliserende 
borden die de autobestuurders 
waarschuwen. 
 
à de pijlen geven de af te leggen 
weg weer 
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HELPENDE HANDEN WELKOM OM 
 

in de voormiddag het fietsexamen te begeleiden 
(toezicht houden op het parcours) 

Interesse? Neem contact op met de directeur. 
 
 
 
 
 

 
 

SCHOLENGORDEL – 24 mei 
5de & 6de leerjaar 

In het kader van de autoluwe schooldag fietsen onze leerlingen van het vijfde & zesde leerjaar 
een fietsengordel rond Oosterzele. Deze scholengordel - een fietstocht langs landelijke wegen 
van ongeveer 20 km – start om 13u00. Omstreeks 15 uur verwachten wij onze eigen moedige 
fietsers voor een heerlijke versnapering op onze school. 

 
Ook andere buurtscholen doen soms mee aan de scholengordel. De kans is dus groot dat u 
die dag extra veel fietsers tegenkomt. Wees daarom aub extra voorzichtig onderweg en hou 
aub rekening met onze leerlingen. Wij waarderen uw medewerking in het belang van de 
verhoogde veiligheid van onze jonge fietsers. 

 

Wij dringen er bij alle kinderen en hun ouders ten stelligste op aan te zorgen voor een veilige fiets die in 
orde is volgens de wettelijke voorschriften! Veiligheid begint immers bij onszelf! 

Kijk in elk geval jouw stalen ros nu reeds grondig na, voer indien nodig kleine herstellingen uit of 
raadpleeg jouw fietsenmaker! 
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SCHOOLREIS 1ste, 2de en 3de leerjaar 
Maandag 30 mei 

 
 
Pairi Daiza betekent in het oud-Perzisch "afgesloten tuin". Het is de oudste benaming ooit 
die de menselijke beschaving gaf aan het "paradijs". Bestaat er een mooiere naam om ons 
welkom te heten in deze buitengewone tuin? Een tuin van 55 hectare, gecreëerd tussen 
de ruïnes van de Cisterciënzerabdij van Cambron en afgeschermd van de buitenwereld 
door een muur van drie kilometer lang. Kom en laat u raken door wat u te zien krijgt. Eerst 
en vooral door de natuur, met zijn eeuwenoude bomen, prachtige bloemen en weelderige 
planten van over de hele wereld. Door de schatten van architectuur en ambachtswerk, 
allemaal authentiek, gemaakt door mannen met gouden vingers uit China, Indonesië, 
Thailand, ... En niet te vergeten: de 5.000 dieren die hier allen in harmonie samenleven.  

 
Pairi Daiza is …  
…. Het paradijs van de vogels! De hele wereld in bloei! Zoveel meer dan een zoo! 

is unaniem uitgeroepen tot één van de mooiste ornithologische parken van de wereld (beste park en 
beste dierentuin van België). Dit dierenpark opende in 1993 zijn deuren. Hoewel het park in het begin 
vooral vogels huisvestte, is het een volwaardig dierenpark geworden. 

 
…. Een uitzonderlijke tuin! 

Duizenden bloemen die wedijveren om de mooiste te zijn, het getsjilp van vogels in bosjes, 
driehonderdjarige bomen in spectaculaire vormen: hoe kan men aan een dergelijk charmante natuur 
weerstaan? 

 
…. Een bevoorrecht contact met de dierenwereld! 

Een spektakel dat bijzonder indrukwekkend is: valken, arenden, buizerds en gieren wedijveren in een 
aaneenschakeling van acrobatische pirouettes en adembenemende duikvluchten. De statige ruïnes van 
de abdijtoren zijn een prachtig decor voor deze fascinerende voorstelling. Meer dan 2500 vogels in alle 
kleuren van de regenboog! 300 verschillende diersoorten leven in perfecte harmonie in Pairi Daiza. Onze 
kinderen observeren ze in hun natuurlijke omgeving: het moeras, het tropisch regenwoud, de woestijn, de 
grote volière met een oppervlakte van 3 000 vierkante meter. Ook de mini boerderij met zijn kippen, 
konijnen, geiten, schapen, ezels en paarden is een bezoek waard! 
 

… en nog zoveel meer 
 
Deze uitstap kost ongeveer € 25,00. Onze ouderraad voorziet een financiële bijdrage die de kostprijs drukt. 
De exacte prijs, alles inbegrepen (treinvervoer en inkom park Pairi Daiza) volgt later deze maand. Wij zeggen 
oprecht “dank u wel” aan onze ouderraad voor de bijdrage! 
 
 

Voetgangers- brevet BRONS – 3de kleuterklas 
 
Het is essentieel dat we kinderen al van jongs af aan leren hoe ze zich veilig in het 
verkeer kunnen begeven. Dat doen we onder meer met Voetgangers- brevetten. 
Het Voetgangersbrevet Brons is het eerste tussendoel van een leerlijn stappen, die 
leerlingen begeleidt van in de kleuterklas tot in het vierde leerjaar. Einddoel is dat 
kinderen de nodige kennis, vaardigheden en attitudes beheersen om veilig als 
voetganger deel te nemen aan het verkeer. 
 
De leerlijn gaat verder met het Voetgangersbrevet Zilver voor de eerste graad. In het 
vierde leerjaar ten slotte kunnen leerlingen Het Grote Voetgangers- examen afleggen. Als 
ze bewijzen dat ze klaar zijn om veilig en zelfstandig te stappen in het verkeer, krijgen ze 
hun Voetgangersbrevet Goud. 
Voetgangerstraining start dus al in het kleuteronderwijs, de kleuter altijd hand in hand met een volwassene. In de 
voetgangerstraining zijn ook motiverende spelletjes opgenomen waarmee de kleuters hun eerste stappen in het 
verkeer leren zetten. Spelenderwijs leren onze kleuters wat de veiligste plaats is op het voetpad, dat de 
stoeprand de stoprand is en hij begint met oversteektraining. Na een trainingsperiode volgt een eindtest op een 
voetgangersparcours, die leidt tot het Voetgangersbrevet Brons. 
Onze kleuters van de 3de kleuters leggen in mei her brevet af. 
De kleuters van de hoofdschool doen dat op 10 mei. 
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JARIGEN VAN MEI 
 
 
1/05/2016 Mauro 2KA    17/05/2016 Rai  3KA 
2/05/2017 Liam 2KW   18/05/2010 Cheyenne 5LA 
2/05/2016 Tiago 3KA    18/05/1962 juf Margaret 2KA 
2/05/2015 Jaylen 1LB    19/05/2016 Sue  3KA 
2/05/2010 Hanne 6LA    19/05/2011 Nicolas 5LB 
2/05/2011 Romy 5LB    20/05/2014 Aliéna  2LA 
3/05/2019 Margaux 1KA    21/05/2013 Leon  3LA 
6/05/2019 Léon 1KW    22/05/2019 Amélie 1KW 
6/05/2019 Lily 1KW    25/05/2015 Daan  1LA 
11/05/2010 Eliany 6LA    25/05/2012 Keano 3LB 
11/05/2010 Chloë 6LA    26/05/2017 Lucille  2KA 
11/05/2005 Lily 1LB    27/05/2010 Febe  6LA 
12/05/2016 Ami 3KA    27/05/2012 Niels  4LA 
13/05/2013 Simon 3LA    28/05/2013 Arne  3LB 
13/05/2011 Lies 5LA    29/05/2018 Max  1KB 
15/05/2016 Cilou 3KA    29/05/1962 Carine opvangdame 
15/05/2014 Olivier 2LB    30/05/2015 Twan  1LA 
16/05/2017 Lena 2KW    30/05/2013 Miel  3LA 
16/05/2019 Léon 1KA   31/05/2018 Lien  1KW 
     31/05/2019 Mattia  1KA 
 
 
 
 
 
 
 

WE BLIKKEN EVEN VOORUIT 
 
 
 
 

LOOPFIETSBREVET 
Peuter- en 1ste kleuterklas hoofdschool – 2 juni 

 
Met het educatieve pakket Loopfietsbrevet willen we het kleuteronderwijs ondersteunen bij 
de voorbereiding op leren fietsen. De klemtoon ligt op zintuiglijke, motorische en 
evenwichtsontwikkeling bij jonge kinderen, in functie van hun verkeersdeelname. We 
zoeken er steeds naar om loopfietsen te integreren in ons leerproces. Ze bevorderen de 
evenwichts- training en de ontwikkeling van stuurvaardigheid bij jonge kinderen. Ze 
maken fietsen met steunwieltjes overbodig. Kinderen die goed kunnen ‘loopfietsen’ maken 
nadien vlotter de overgang naar een fiets met trappers. 

 
Kleuters nemen nooit zelfstandig deel aan het verkeer. Dat zullen ze pas doen in de lagere school als ze 
ongeveer 10 jaar oud zijn. Maar kleuters maken al wel deel uit van het verkeer: als passagier in de auto of op de 
fiets, als voetganger hand in hand met een volwassene. Er zijn ook meer en meer kleuters die meefietsen met 
mama of papa. Je start daarom best zo vroeg mogelijk met verkeerseducatie. Zowel ouders als leerkrachten 
spelen een belangrijke rol bij de verkeersopvoeding van kleuters. 
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WIJ ZOEKEN - WIJ ZOEKEN - WIJ ZOEKEN 
 
Poetshulp, middaghulp en eventueel ochtendhulp bij 
het toezicht 
Dit alles voor ons Westhoekschooltje.  Heb jij wat tijd, wil je ons helpen, gelieve dan 
de directeur (vrijblijvend) een mailtje te sturen. directie@vbsscheldewindeke.be  
 
Alvast bedankt om het te overwegen. 

 
SPORTIEVE HELPENDE HANDEN: 

Bij de SPORTDAG met de schoolgemeenschap  
Op maandag 16 mei 2022 (voor onze tweede graad) en dinsdag 17 
mei 2022 (voor onze derde graad)  staat een sportdag op het 
programma. Deze sportdag gaat door voor alle scholen in onze 
scholengemeenschap en wordt georganiseerd door de 
turnleerkrachten. 
 
Voor deze dag maken we de verplaatsing naar de sporthal van 
Laarne (Leeweg 25). Er zijn sporten/opdrachten voorzien zowel binnen 
als buiten. Lees meer eerder in deze schoolkrant. 
 
Aangezien er bijna 800 kinderen aanwezig zullen zijn (400 per dag), is het noodzakelijk om ook op zoek te gaan 
naar extra begeleiders. In eerste instantie denken we dan aan de ouders en/of grootouders van onze leerlingen. 
Van deze begeleiders wordt er verwacht dat ze een leerkracht assisteren bij een bepaalde post. 
 
Indien u zich geroepen voelt om deze leuke en (hopelijk) zonnige sportdag mee te helpen begeleiden, 
gelieve dan de directeur en/of meester Michiel een mailtje te sturen. 
directie@vbsscheldewindeke.be   michiel.delaruelle@vbsscheldewindeke.be    
Verdere informatie zal volgen. We maken er een sportieve en fijne dag van!  
 
Oprechte groeten, 
Directie, leerkrachten en medewerkers VBS Scheldewindeke 

 
HELPENDE HANDEN OP 19 MEI OM 
in de voormiddag het voetgangersexamen te begeleiden 

(toezicht houden op het parcours) 
Interesse? Neem contact op met directie@vbsscheldewindeke.be. Alvast bedankt!! Meer info 
leest u eerder in deze schoolkrant. 
 

 
HELPENDE HANDEN OP 24 MEI OM 
 
in de voormiddag het fietsexamen te begeleiden 

(toezicht houden op het parcours) 
 
Interesse? Neem contact op met directie@vbsscheldewindeke.be. 
Alvast bedankt!! Meer informatie leest u eerder in deze schoolkrant.  
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 

• …de paashaas , net na paasvakantie, langskwam op het Westhoekschooltje, in 
de tuin van de Zilverlinde en op en rondom het speelplein?  Er werd door alle 
leerlingen flink gezocht naar al dat lekkers. 

 

• …er op 23 april een geweldige quiz werd georganiseerd die gewonnen werd door de groep ‘honger en 
dorst’? Zij bleken het meeste te weten over de jaren ’80, ’90 en ’00. Het was een fantastische avond . 
Vele pluimen op de hoed van het quiz-team!! 

 

• …sedert 23 april de windeekse zolders weer netjes opgeruimd zijn? Op de rommelmarkt wisselde 
veel bruikbaar gerief van eigenaar en dat maakt koper én verkoper blij. 
 

• ..we jullie dit jaar allemaal verwachten op ons schoolfeest op zaterdag 25 juni. Na 2 @home edities 
zijn we heel blij dat wel jullie dit jaar opieuw talrijk op onze school mogen verwelkomen. We zijn al 
volop bezig met de nodige voorbereidingen en hebben alvast het mooie weer voor die dag besteld.  
 

• …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 
 

• …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 

 
 

Menu warme maaltijden mei 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

2/5/2022 knolseldersoep gevogeltetournedos - groenterijst 
3/5/2022 broccolisoep gebraad - groentekrans in botersaus - peterselieaardappelen 
5/5/2022 pompoensoep kipfilet metcurrysaus - slaatje - frietjes 
6/5/2022 Provençaalse roomsoep visserspotje - lentepuree 

   
9/5/2022 erwtensoep nuggets - appelmoes - aardappelen 
10/5/2022 Florentijnse roomsoep spaghetti 
12/5/2022 uienvelouté vol-au-vent - geraspte worteltjes - frietjes 

13/5/2022 aspergesoep donut - bloemkool in kaassaus - aardappelen 
   

16/5/2022 seldersoep slavinken ajuinsaus - erwten en worteltjes - aardappelen 
17/5/2022 lentegroentesoep viskrokantje - preipuree 
19/5/2022 kervelsoep fantasieballetjes - fruit - frietjes 
20/5/2022 tomatensoep zoet-zure kip - groenterijst 

   
23/5/2022 bloemkoolsoep cordon bleu - spinazie - aardappelen 

24/5/2022 wortelsoep macaroni met ham en kaassaus 
26/5/2022   
27/5/2022   

   
30/5/2022 courgettesoep balletjes in tomatensaus - boontjes - aardappelen 
31/5/2022 preivelouté witte pens - appelmoes - puree 

Link allergenen: http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199 
Het maandmenu staat ook steeds op onze schoolwebsite. Zo kan u, ook reeds voor de schoolkrant beschikbaar 
komt, de bestellijst aanvullen.  https://www.vbsscheldewindeke.be/maaltijden 
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Wij zoeken nog enkele vrijwilligers die ons 
willen helpen bij één of enkele activiteiten: 
 

*  Sportdag op 16 en 17 mei 
   (zie eerder in deze schoolkrant) 
*  voetgangersexamen op 19 mei in de voormiddag 
   (zie eerder in deze schoolkrant) 
*  Fietsexamen ondersteunen in de voormiddag van 
    24 mei. 
 
 

Familienieuws 
 

Eddy Van Waelvelde, vader van juf Roxanne 
 

 
 

 

BELANGRIJKE DATA 
 
 

Zaterdag 7 mei – 9.30u 
Vormsel  

 

Woensdag 11 mei 
Pedagogische studiedag – geen school 

 

Zondag 22 mei 
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 

 
 
 
 

mei 2022 
1 Dag van de Arbeid 

Ontbijt door Chiro in de refter van de school 

2 

• 1ste en 2de leerjaar – boerderijklassen 
• Jongste kleuters Westhoek naar de 
supermarkt 
• 5de leerjaar Naar ‘De Onderzoeker‘ 
• Leeszolder voor het 4de leerjaar 

3 • 1ste en 2de leerjaar – boerderijklassen 
• 5de leerjaar Naar ‘De Onderzoeker‘ 

4 • 1ste en 2de leerjaar – boerderijklassen 

5 
• Zwemmen voor 3de kleuterklas 
Westhoekschooltje en het 6de leerjaar 
• Sportdag voor de jongste kleuters 

6  
7 09.30u: Vormsel Scheldewindeke 
8 Moederdag 
9 • Leeszolder voor het 3de leerjaar 

10 
• Rapport 4 + attituderapport + kindrapport 
• Voetgangersbrevet brons - 3de kleuterklas 
hoofdschool  

11 Pedagogische studiedag – geen school 
12 • Zwemmen voor 1L – 2L – 3L 

13 
• Viering van de jarigen 
• 1ste leerjaar naar de bib - leeskriebels, spel 
met voorleesmoment 

14  
15  

16 
• 3de en 4de leerjaar - Sportdag met de 
schoolgemeenschap te Laarne 
• Leeszolder voor het 2de leerjaar 

17 • 5de en 6de leerjaar - Sportdag met de 
schoolgemeenschap te Laarne 

18  

19 

• Zwemmen voor 3de kleuterklas 
Hoofdschool en het 6de leerjaar 
• 4de leerjaar - Voetgangersexamen (Wij 
zoeken nog vrijwilligers om de weg van het 
examen in het oog te houden.) 
• 19u: Schoolraad 3 

20 • Peuteropendeurdag 3 
• Rollende vrijdag 

21  
22 10.30u: Eerste Communie Scheldewindeke 

23 

• Lagere school: Meester op de fiets - dag 1 
• Schoolreis voor ALLE kleuters. De jongste 
kleuters keren terug tegen de middag. De 
oudste kleuters blijven er tot 15.00u. 
• Leeszolder voor het 1ste leerjaar 
• 20.15u: Ouderraadvergadering 

24 

• Lagere school: Meester op de fiets - dag 2  
• 5de en 6de leerjaar – Fietsexamen (Wij 
zoeken nog vrijwilligers om de weg van het 
examen in het oog te houden.) 
• 5de en 6de leerjaar – Scholengordel 

25 4de leerjaar: Interdioscesane proeven 
26 O.-L.-H.-Hemelvaart 
27 Brugdag - geen school 
28  
29  

30 
• 1ste, 2de en 3de leerjaar: Schoolreis 
• 19.30u: LOK Oosterzele 
• Leeszolder voor het 6de leerjaar 

31  

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

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 
Sa
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Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 


