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november 
SCHOOLJAAR 2022 – 2023 

 

2 maanden verder 
 
Dit najaar zet onze politiezone Regio Rhode & Schelde 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 (28 oktober) 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 weg! 
 

https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.fietsersbond.be%2Ffietsverlichting%3Ffbclid%3DIwAR0oyMHtTllZ16hyWuQj6yLdWrnVxlfWlXHqfusQvUczuwRcKs70twTH2u8&h=AT0sbmcVOf0BO6qadgt5s0XzA8J3q02wluxA_y8W_0C-37E8jeIyhCjHMEXyLLsydnPYyhgtbjBPaUrbSn2PRXCBAyy3O--1voPflVofbRQ9nvPyfIQnnMW5T5sTN39pmhmQeAXIbl1QoKqJqRJuPT0ENPM
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WE BLIKKEN EVEN TERUG 
 

TERUG  NAAR  1922 
4de leerjaar 

In de lessen oriëntatie op de wereld van het 4de leerjaar werden de veranderingen in het onderwijs door de 
eeuwen heen onder de loep genomen. 
 
Niets werkt beter dan een inleefdag om te beseffen dat een schooldag in 2022 enorm verschilt van een dagje 
school in 1922. Dat was dan ook het plan in het 4de leerjaar bij juf Eveline en meester David. 
Het digitale bord, de iPads, de invulboeken en veel meer werden eventjes aan de kant geschoven. 

De modebewuste kledij van onze leerlingen maakte plaats voor een soort van uniform. Korte broeken, 
hoge kousen, haar in een staartje, ... 
De leerkracht was terug heel wat strenger en de lessen handelden toch wel heel veel over beleefdheid, 
respect, vroomheid en vlijt. 
Een dood momentje? Dat is even de tijd nemen voor een gebedje. 
De primussen vooraan in de klas, de ‘ondeugenden’ achteraan. 
Vooral de linkshandigen hadden een zware dag. 
Was iedereen tijdens het weekend naar de misviering geweest op zondag? 

Het klassikale toneeltje werd goed meegespeeld en we merkten al gauw dat we eigenlijk van geluk mogen 
spreken dat ons onderwijs geëvolueerd is. Voor de leerkracht was het af en toe zelfs makkelijker. Maar daarom 
niet fijn. 
Na zo een dagje terug in de tijd waren de meningen wat verdeeld. Enkele kinderen wilden terug zo een strenge 
leerkracht. Anderen waren heel erg opgelucht dat het toneeltje afgelopen was. 
 
Zo zie je maar ... 
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GESLAAGDE KOEKENACTIE 
 
Onze eerste financiële actie voor dit schooljaar zit er reeds op. Op dinsdag 18 oktober bleven alle leerkrachten en 
enkele vrijwilligers na school in onze refter om er 1400 zakken te vullen met heerlijke LOTUS-producten. 
 
Wij zeggen oprecht 1400 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 het 6de leerjaar B die gemiddeld het meest aantal zakjes per leerling 
verkochten. Zij mogen in de loop van dit schooljaar een verrassing opnemen samen met juf 
Celia.       Maar ook de eerste kleuterklas en de peuterklas van de hoofdschool vielen in de 
prijzen. Samen met hun juffen krijgen zij € 100,00 en € 50,00 om te investeren in klasverrijkende 
artikelen. 

 
 
 
 

FLUO-vrijdag – vrijdag 28 oktober 
 

Vrijdag 28 oktober is de laatste schooldag voor de allerheiligenvakantie die meteen ook de donkerste periode van 
het jaar aankondigt. In navolging van de vele jaren terug gestarte 
zichtbaarheidsafspraken zetten wij de FLUO-periode in met FLUO-VRIJDAG. 
Dit jaar organiseren wij de COLOURRUN. Zo mogen onze 
leerlingen op 28 oktober wit (blanco "#$%) naar school komen om ’s 
avonds, na de colourrun, zo gekleurd mogelijk naar huis terug te 
keren. Elke ronde die onze leerlingen lopen zullen zij wat extra 
kleur toegebracht krijgen! Hoe meer rondjes hoe gekleurder. 
 
Ga jij liever niet gekleurd naar huis? Geen nood, we hebben een 
‘vrije’ zone voorzien. 
 
Al is het ons doel om je zo veilig en fluo mogelijk in het verkeer te begeven. Hoe 
duidelijker we je zien, hoe liever want de VBS ziet jou graag!! 

 
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. 
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KINDERGEMEENTERAAD 
 
Op woensdag 26 oktober startte de tweede jaargang van de kindergemeenteraad van Oosterzele. 
 
In de kindergemeenteraad wordt elke lagere school van Oosterzele vertegenwoordigd 
door twee leerlingen. De leerlingen die verkozen worden zetelen twee jaar in de 
kindergemeenteraad. Onze school koos ervoor om 2 leden vanuit de 
leerlingenvertegenwoordigers naar voor te schuiven. 
 
In ons 5de leerjaar werd Claerhout Arthur verkozen en in ons 6de leerjaar start Lowie 
Van Stappen-Varendonck aan zijn 2 de termijn. 
 
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: 

- 26 oktober 2022 in de vergaderzaal van sporthal de Kluize – thema: ‘verkeer en veiligheid’ 
- 21 december 2022 – thema: ‘welzijn en gezondheid’ 
- 15 februari 2023 – thema: ‘milieu en klimaat’ 
- 29 maart 2023 – 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. 
• 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 woensdag 26 oktober werd er uitzonderlijk iets later gestart en hield men de vergadering op een andere 
locatie (normaal raadzaal gemeentehuis) omdat men na de kindergemeenteraad de kinderen wenste mee te 
nemen naar de infomarkt omtrent de omvorming van de N42 in GC de Kluize. Agentschap wegen en verkeer 
wou, speciaal voor de kindergemeenteraad, de infomarkt iets vroeger openen en de info vertalen op 
kinderniveau.  

 
 
Op de agenda van woensdag 26 oktober stond: 
a 15.00u – 16.00u kindergemeenteraad: 
o Voorstellen leden kindergemeenteraad 
o Hoe kunnen we onze school veiliger maken voor fietsers en voetgangers? 
o Ken je de schoolroute al? Gebruik je die om naar school te fietsen? 
o 10 000 stappen: elke stap telt! 
o Varia 
o Voorstellen thema volgende kindergemeenteraad 
a 16.00u – 16u30 receptie om werkjaar in te zetten – enkel verkozen 
kinderen 
a 16u30 – 17.00u bezoek infomarkt N42 
 
 
 
Arthur en Lowie trokken met veel ‘goesting’ en een hoofd vol ideeën naar de vergadering waar 
ze na een officiële aanstelling zich bogen over de verkeersveiligheid rondom de school en 
schoolomgeving.  Dikke proficiat Arthur en Lowie met jullie ambt in de kindergemeenteraad van 
Oosterzele. 
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WAT BRENGT NOVEMBER ONS: 
 

WELKOM AAN ONZE NIEUWE PEUTERS! 
 
Na de herfstvakantie hebben wij het genoegen 4 nieuwe kleuters oprecht welkom te heten! 
Onze peuterklasjes en kleuterklassen worden gezegend door de aanwezigheid van: 

 
Daoudi Ali Lukusa Maël-Joël 

Persyn Odile   en  Van Caeckenberghe Maithé 
 

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! 

 
 
 

BUNKERROUTE – 5de leerjaar – 8 november 
 

Op 8 november bezoekt het 5de leerjaar, onder de deskundige 
begeleiding van Marc Van Gaver, 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  
 
 
 
 
 
 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG 
geen school - woensdag 16 november 

 
 
 
 

WELKOM 

http://www.gijzenzele.be/images/Bunkerwandeling/BunkerwandelingFolderKaart.pdf
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TONEEL IN GC - THEATER TIERET – RASPOETIN 
5de leerjaar  23 november 

 
Aan het hof van Tsaar Nicolaas II zwaait de ‘bezeten 
monnik’ Raspoetin de plak. Door sommigen aanbeden, 
door velen verwenst, maar vooral door iedereen gevreesd. 
Precies 100 jaar na zijn dood ontrafelen we heel 
zorgvuldig de waarheid achter de mythe. Op de tonen van 
Byzantijns-Orthodoxe evergreens en in een wolk van 
wierrook en kruitdamp vertellen we het verhaal van de 
laatste Tsaar, zijn dochter Anastasia, de zwakke 
kroonprins Aleksej en vooral van hem … Raspoetin! 
 
Voor Raspoetin dook theater Tieret in de 
geschiedenisboeken om hun publiek mee te nemen naar 
het duistere Rusland van de laatste Tsaar. Met als 
resultaat een meeslepende, historische én hysterische 
rollercoaster vol poppen, muziek en zwarte magie. Hier 
vloekt men niet … Raspoetin ziet u! 

 
Trailer: https://www.youtube.com/watch?v=BJUs1_e7sxY  
 
 
 
 
 

INZAMELING VAN GEBRUIKTE BATTERIJEN VIA ONZE SCHOOL 
 
Onze school zamelt gebruikte batterijen in. We krijgen daartoe niet alleen gratis 
inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden bovendien ook voor 
onze inspanningen beloond! (Er werden via deze izamelacties al fietsjes, 
kuntselmaterialen, … aangekocht.) Daarom willen wij ouders en leerlingen graag 
aanmoedigen gebruikte batterijen via onze school binnen te brengen. 
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
Alle gebruikte batterijen worden gedeponeerd in de inzamelton die bij ons op school staat. 
Een volle ton wordt gratis opgehaald door Bebat. Per kg ingeleverde batterijen ontvangen wij 1 punt. 
In ruil voor de gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks interessante artikelen zoals sportmateriaal, 
didactisch en educatief materiaal, pc-toebehoren, toegangstickets voor diverse parken en nog zoveel meer... 
Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom! 
 
 
 
Overtuigd? Doe dan met ons mee! 
Het inzamelen van gebruikte batterijen is immers niet alleen goed voor onze school maar ook voor jullie! Wist je 
dat je op die manier actief bijdraagt tot een beter milieu? Het is namelijk zo dat Bebat de opgehaalde batterijen 
sorteert en recycleert, waardoor men de natuurlijke grondstoffen kan behouden en hergebruiken. 
Meer info vind je op www.bebat.be 
 
Om u aan deze actie te herinneren krijgen alle leerlingen 
eerstdaags een verzamelzakje mee. Zo hopen we dat ook 
de groot-ouders, buren, … hun batterijtje kunnen 
bijdragen. 
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JARIGEN VAN NOVEMBER 
    

2/11/1960 Livia opvangdame 19/11/2018 Ilaysha 2KA 
2/11/2015 Maurice 1LB 19/11/2018 Iris 2KA 
2/11/2013 Nolan 4LA 20/11/2014 Torben 3LB 
2/11/2013 Inneke 4LB 2/11/1976 Juf Tanja 5 & 6LA 
5/11/2019 Jules 1KW 22/11/2017 Ayden 3KA 
5/11/2018 Lucia 2KA 24/11/2011 Leonie 6LA 
5/11/2017 Viktor 3KA 25/11/1959 Patrick klusjesman 
6/11/2019 Otis 1KA 24/11/2011 Victor  6LB 
8/11/1995 meester Corneel ICT 26/11/2014 Leon  3LA 
10/11/2011 Thorsten 6LB 26/11/2011 Julie 6LA 
1/11/1992 Juf Amber 1KA 27/11/2017 Rostislav 3KA 
11/11/2015 Febe 2LA 28/11/1994 juf Sara 5LA 
12/11/2016 Lia 1LA 30/11/2013 Lien 4LB 
13/11/2017 Marie 3KA    
15/11/2018 Renée 2KA    
14/11/2011 Yemke 4LA    
16/11/2019 Guilliano 1KA    
17/11/2017 Davina 3KW    
17/11/2015 Angelina 2LB    
17/11/2015 Femke 6LA    
17/11/2010 Nienke 6LA    
18/11/2017 Raheem Isaac 1LA    
      

 
 

Op 25 november vieren wij onze jarigen van de maand. 
 
 
 

WE BLIKKEN VOORUIT: 
 
 

NOG … KEER SLAPEN TOT SINTERKLAAS KOMT …! 
 

Op maandag 5 december is het zo ver… Sinterklaas bezoekt opnieuw onze school. 
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… ! 
 
 
 

 
 
 
Een link om in te schrijven komt, na de herfstvakantie, beschikbaar op onze website. 
Wij hopen u, uw gezin, buren en vrienden te mogen verwelkomen en danken u nu alvast voor uw steun.  
 
 
 
 

Menu warme maaltijden november 
 

Datum Soep Hoofdschotel 

7/11/2022 wortelsoep nuggets - spinaziestoemp 
8/11/2022 aspergesoep schelpjes Bolognaise 
10/11/2022 waterkersroomsoep vol au vent - fruit - frietjes 
11/11/2022  Wapenstilstand – geen school 

   
14/11/2022 pompoensoep cordon bleu - prei in de room - aardappelen 
15/11/2022 bloemkoolsoep Provençaalse kip - erwtjes - rijst 
17/11/2022 Florentijnse roomsoep balletjes in tomatensaus - slaslingertjes - frietjes 
18/11/2022 knolseldersoep vis duglèré - groentepuree 

   
21/11/2022 tomatensoep worst - tijmsaus - appelmoes - aardappelen 
22/11/2022 kervelsoep kalkoenschnitzel - bloemkool in kaassaus - puree 
24/11/2022 preisoep hamburger dijonnaise - geraspte worteltjes - frietjes 
25/11/2022 courgettesoep kipfilet a l'orange - groenterijst 

   
28/11/2022 kippenvelouté rundslasagne 
29/11/2022 boerengroentesoep kipgyros- herfstpuree 

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

https://www.vbsscheldewindeke.be
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 

• … we onder een stralend herfstzonnetje bijna 300 superhelden 
mochten verwelkomen op onze herfstwandeling in samenwerking 
met Natuurpunt ?  
 

• … we nog steeds op zoek zijn naar een winnaar van de tombola ? Wie is de gelukkige 
houder van het lotje met nummer 224 ? 
 

• … 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 
 

• … je al onze activiteiten en acties kan volgen op 
https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke ? 
 

 
 
 
 

Familienieuws 
 
Georges, zoontje voor juf Naomi (1KB en 2-3KW) 
  

 
 
 Madeleine Keymeulen, overgrootmoeder van Xyano (4LA) en Xanto (2KA) 
 

Jozef De Grieve, grootvader van meester Corneel (ICT-coördinator) 
 
 
 
 
 
 

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

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 
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Maandag 5 december 2022 

 
BELANGRIJKE DATA 

 
woensdag 16 november 
pedagogische studiedag 

 

maandag 21 en dinsdag 22 november 
oudercontacten kleuterschool 

 

vrijdag 2 december 
k(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 

 

maandag 5 december 
Sinterklaas 

 

woensdag 1 februari 
pedagogische studiedag – geen school 

 

zaterdag 4 februari 
opendeurdag 

 

woensdag 15 en donderdag 16 februari 
oudercontacten lagere school 

 

maandag 6 en dinsdag 7 maart 
oudercontacten kleuterschool 

 

woensdag 8 maart 
pedagogische studiedag 

 

zondag 26 maart 
Lentediner in GC De Kluize 

 

maandag 27 maart 
schoolfotograaf 

 

woensdag 19 april 
Grootouderfeest 

 

woensdag 26 april 
pedagogische studiedag 

 

zondag30 april 
11.00u: Vormsel 

 

zondag 14 mei 
10.30u: Eerste Communie 

 

vrijdag 19 mei 
brugdag 

 

zaterdag 20 en zondag 21 mei 
Vadernacht 

 

maandag 22 mei   -    donderdag 25 mei 
Fietsexamen             Scholengordel 

 

vrijdag 26 mei 
Peuteropendeurdag 

 

dinsdag 30 mei 
lokale verlofdag 

 

donderdag 29 juni 
oudercontacten op uitnodiging 

 

NOVEMBER 2022 
1 Alleheiligen 
2 Allerzielen 
3 HERFSTVAKANTIE 4 
5  
6  

7 
• Instapdag nieuwe peuters 
• Leeszolder 3de en 4de leerjaar 📚 
• 19.00u: inschrijven op de oudercontacten 

kleuterschool zijn mogelijk via de website 

8 • 5de leerjaar doet de bunkerroute 
• 2de leerjaar naar de bib 📚 

9  

10 
• zwemmen 2de, 3de, 4de leerjaar 🏊🏊 
• integratiemoment 2de en 3de kleuterklas naar 

het Westhoekschooltje 
11 Wapenstilstand - geen school 
12  
13  
14 • Leeszolder 2de en 3de leerjaar 📚 

15 • 4de leerjaar – contactmoment met het CLB 
op school 

16 • Pedagogische studiedag - geen school 
• Dag van de verdraagzaamheid en tolerantie  

17 • 2de en 3de kleuterklas hoofdschool op 
zangstonde in RVT Zilverlinde 🎵 

18 
• 3de kleuterklas en 1ste leerjaar – 

integratiemoment – knutselen i.f.v. het 
K(l)aas- en wijnavond 

19  
20 kinderrechtendag 

21 
• Voorleesweek – u doet toch ook mee? 
• 3de leerjaar naar de bib 📚 
• Leeszolder 2de en 6de leerjaar 📚 
• Oudercontacten kleuterschool – dag 1 

22 • Oudercontacten kleuterschool – dag 2 

23 • 5de en 6de leerjaar - Toneel in GC De kluize: 
Theater Tieret brent ‘Raspoetin’ 

24 
• zwemmen 2de, 3de, 4de leerjaar 🏊🏊 
• 2de kleuterklas naar de bib - interactieve 

kennismaking + voorleesmoment 📚 

25 • 5de leerjaar naar de bib 📚 
• We vieren de jarigen van november 🎉 

26  
27 1ste zondag van de advent 

28 • Leeszolder 5de en 6de leerjaar📚 
• Kringmoment – Advent 

29 
• 5de leerjaar – contactmoment met het CLB 

op school 
• 1ste leerjaar – contactmoment met het CLB 

op school  
30  
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