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SCHOOLJAAR 2022 – 2023 

 
 

 
 

EEN TERUGBLIK OP ONZE INFO-AVONDEN 
 
De tweede schoolweek van september organiseerden wij onze infoavonden. Wij danken alle mensen die tijd 
hebben vrijgemaakt om samen met de leerkrachten de reis doorheen de leerstof mee te volgen. Daarnaast kregen 
de aanwezigen informatie over de educatieve leeruitstappen, afspraken i.v.m. huiswerk maken en lessen studeren, 
afspraken i.v.m. klas- en schoolregels, … De reacties van vele ouders waren opnieuw lovend over wat onze 
kinderen allemaal leren. De bewondering voor het geduld dat onze leerkrachten dagelijks opbrengen, was groot.  
 

Het deed ons allen bijzonder veel plezier jullie opnieuw in onze school te mogen verwelkomen. Wij kijken er sterk 
naar uit verder te mogen evolueren naar een Covid-vrije-maatschappij en school. 
Zo mochten wij deze keer, na afloop van de uitleg in de klassen en u aangeboden door onze ouderraad, bij een 
glaasje bubbels of frisse fruitsap nog wat napraten. Wij hopen u later op het schooljaar ook op andere gezellige 
en deugddoende babbelmomenten te mogen begroeten.  
 
 
 

DAG VAN DE SPORTCLUB 
 

Op beide vestigingsplaatsen werden alle sporters in de verf gezet. SPORT is dan ook onontbeerlijk om te werken 
aan een gezonde geest in een gezond lichaam. 
Voor de grote verscheidenheid aan sporten maakten wij op woensdag 28 september ruim de tijd vrij en ontdekten 
zelfs enkele nieuwe sporten in onze regio. Maar ontdekten we ook dat we zelfs een Vlaams, Belgisch en 
Europees kampioene op school zitten hebben. 
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WAT BRENGT OKTOBER ONS: 
 

KOEKENSLAG 
 

Financiële acties zijn voor elke Vrije School onontbeerlijk voor de jaarlijkse werking. Deze zorgen ervoor 
dat wij de extra’s, ten voordele van onze leerlingen, kunnen blijven uitvoeren (innoveren, vernieuwen, 

renovaties, …). Zonder deze extra steun is dit werkelijk onmogelijk. 
 

Na het succes van de voorbije jaren bieden wij 
jullie terug een draagtas vol heerlijke 

versgebakken LOTUS-gebakjes aan. Deze 
draagtassen worden U op woensdag 19 oktober 

door onze leerlingen bezorgd. 
 

Koeken bestellen kan tot uiterlijk maandag 3 
oktober (voor 9uur)! 

 

Wij danken U nu al voor uw milde steun. 
 
 
 
 

KERMISBEZOEKEN 
kleuters – maandag 3 oktober 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPORTKLASSEN 
2de leerjaar: van maandag 3 t.e.m. vrijdag 7 oktober 

 
Voor het eerst organiseren wij onze sportklassen voor onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar op een 
nieuwe locatie nl. Sport Vlaanderen Gent!! 
Onze buschauffeur brengt onze sportievelingen elke dag naar Sport Vlaanderen Gent.  

 
Sport Vlaanderen Gent ligt aan de Watersportbaan, even buiten het toeristische 
centrum van Gent en in de onmiddellijke nabijheid van het sport- en 
recreatiecentrum De Blaarmeersen. 
De in- en outdoorsportfaciliteiten zijn er indrukwekkend. Je vindt er de Topsporthal 
Vlaanderen en het Vlaams Wielercentrum Eddy Merckx met de BMX-piste. Ook in 
de polyvalente sporthal, en de Topgymnastiekhal I en II vindt iedere sportieveling 
zijn gading. 
 
In deze moderne sportinfrastructuur krijgen onze kinderen gedurende de ganse 
week meer dan 15 uren sportinitiatie onder leiding van ervaren monitoren. Hierna 
volgt een greep uit het sportprogramma: atletiek (verspringen, hoogspringen, 

kogelstoten, piste, …), basketbal, boogschieten, estafettespelen, floorball, netbal, new games, oriëntatieloop, 
racketlon (tennis, tafeltennis, badminton), reis rond de wereld (circuit), rope-skipping, trampoline (mini- en 
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reuzentrampoline), circustechnieken en dans. Omstreeks het einde van de schooltijd keren onze leerlingen met 
de schoolbus terug naar school 
 
Bepaalde mutualiteiten voorzien een financiële tussenkomst voor deze sportklassen. Vraag ernaar bij uw 
mutualiteit. Wij vullen graag het aanvraagformulier voor u in. 
 
 

 

KRONKELDIEDOE  -  1ste leerjaar – 4 oktober 
 
 

Op dinsdag 4 oktober beleven onze leerlingen van het eerste leerjaar een 
prachtige voormiddag met Kronkeldiedoe. Gedurende de ganse voormiddag 
kunnen zij in de sporthal van Brakel sporten, dansen, lopen, steppen, springen, 
glijden, klimmen, …. Zij mogen er naar hartenlust “kronkelen” met prachtig 
materiaal: speciale fietsen, een klauterparcours, stelten en loopklossen, een 
springkasteel, een lange slang, … Dus eersteklassertjes, schuif, kronkel en veer 
maar lustig mee met Kronkeldiedoe! 
 
 
 

INTEGRATIE: 3de kleuterklas - 1ste leerjaar 
Eerste activiteiten - 4 oktober en 7 oktober 

 
Naar goede gewoonte gaan ook dit jaar onze kinderen van de derde kleuterklas een kijkje nemen in het eerste 
leerjaar. Doorheen het hele schooljaar organiseren wij bewust vele integratiemomenten om zo de stap van 3K 
naar 1L te versoepelen. Ook vanuit onze hoofdschool naar het Westhoekschooltje en omgekeerd voorzien wij 
een heel aantal integratiemomenten. We zijn tenslotte 1 school en zorgen ervoor dat onze leerlingen elkaar goed 
kennen en zich op beide vestigingen goed thuis voelen.  
 
Het kennismaken met het 1ste leerjaar doen we met een heel verscheiden programma: 
Bijvoorbeeld 

- Turnen met meester Michiel (leermeester bewegingsopvoeding van de lagere school), 
- Deelnemen aan een toneel op de hoofdschool samen met de leerlingen van de lagere school 
- Een momentje terug naar de kleuterklas. De leerlingen van het 1ste leerjaar keren dan nog eens terug 

naar hun ‘oude’ kleuterklas en tegelijk stappen de 3de kleuterklassers eens 
echt de klas van het 1ste leerjaar in om er te genieten van enkele typische 1ste 
leerjaar-momentjes. 

- ‘Krullenbol-’oefeningen: Vele woensdagen ondersteunen juf Oda en/of juf 
Kelly het 1ste leerjaar bij het aanleren van hun nieuwe schrijfletters door te 
vertrekken vanuit de grote motoriek. (dit is een onderdeel van onze visie op 
leren schrijven)  

- … 
Bovenstaande voorbeelden zijn slechts een paar van de vele integratiemomenten 
welke wij als school organiseren. Op 4 oktober gaan onze kleuters van de 3de 
kleuterklas samen met de leerlingen van het 1ste leerjaar mee oefenen voor het kringmoment dat eraan komt. 
Op 7 oktober mogen onze leerlingen van het Westhoekschooltje een bezoekje brengen aan het 1ste leerjaar om 
er even dag te zeggen tegen hun vriendjes die vorig schooljaar nog samen met hen in de oudste kleuterklas van 
het Westhoekschooltje zaten. Ze krijgen dan uit eerste hand uitleg over het 1ste leerjaar en onze leerlingen van 
het 1ste leerjaar tonen reeds hun leesvaardigheden. 
 
Verder dit schooljaar gaan we ook over naar echte ervaringskansen met de leerstof van het eerste leerjaar en 
bieden we onze leerlingen van het 1ste leerjaar nog vele speelmomenten in de 3de kleuterklas aan. 
Andere voorbeelden van integratiemomenten zijn het oefenen van de vaste schrijfpatronen met aandacht voor 
een juiste pengreep en schrijfhouding, allerlei speelse teloefeningen, de eerste stapjes van het aanvankelijk 
lezen, … 
 
Meer over onze integratiemomenten leest u in de schoolkranten die volgen. Het beloven alweer fijne, leerrijke 
momenten te worden. 
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SAVED BY THE BELL  - allen – 5 oktober 
 

Leerlingen en leerkrachten zijn wel eens opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. 
Maar miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen dit zelden of nooit. Daarom worden 
alle scholen opgeroepen om op de  Internationale dag van de Leerkracht, 5 oktober, 
de schoolbel eens extra te luiden. Zo laten we de wereld horen dat elk kind, elke 
jongere recht heeft op goed onderwijs. 
 
Tijdens de Internationale Dag van de Leerkracht zetten we daarom niet alleen onze eigen 
leerkrachten in de schijnwerpers. Overal ter wereld geven leerkrachten, vaak in moeilijke 
omstandigheden, het beste van zichzelf. Maar ook de miljoenen kinderen en jongeren die 
geen toegang hebben tot basisonderwijs verdienen op 5 oktober onze warme aandacht. 

 
 
 

DAG VAN DE LEERKRACHT – 5 oktober 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op 5 oktober zetten wij onze eigen juffen en meesters in de bloemetjes tijdens een kringmoment. 
Onze schoolbus zorgt ervoor dat ook onze leerlingen van het Westhoekschooltje die voormiddag even naar de 
hoofdschool reizen om dit kringmoment en de bijhorende festiviteiten mee te volgen.  
LeerKRACHT… het woord zegt het zelf en wij hebben het geluk stuk voor stuk ware helden met superkrachten te 
hebben. Dank jullie wel juffen en meesters voor al die kleine en grote inspanningen die het verschil maken voor al 
onze leerlingen! 
 
 
 
 
 
 

 
FOTO HELDEN LEERKRACHTEN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mag ik met jou
de wereld mooier maken?

Door met jouw talent
en gewoon zoals jij bent

op het stukje waar wij leven
samen het goede voorbeeld te geven.

Real heroes don t̒ wear
CAPES

they TEACH !

I am  a  teacher.
What is your
Superpower

 ?????????
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LOKALE VERLOFDAG  
  geen school – maandag  10 oktober  
 
 

 
 
 

WEEK VAN HET BOS: ‘Op ontdekking!’ 
 
Ook dit jaar vliegen we in oktober de deur uit. Tijdens de Week van het Bos gaan we op ontdekking in de natuur 
om de hoek. Samen met onze klasgenoten, juffen, meesters, bosdieren én... met Elise de Speelse Eekhoorn, Bo 
de Bonte Specht en Hubert het Vliegend Hert. 
 

Het bos ligt vol verborgen schatten. Geen betere plek dus om op ontdekking te gaan met deze 3 speciale gasten 
die elk expert zijn in hun vak.  Met hen in de buurt loert er achter elke boomstam een verrassing. Met 
ontdekkingskaarten vol gevarieerde doe-opdrachten worden ook de kinderen experten in heel wat domeinen. 
 

Gedurende de bosmaand oktober trekken heel wat klassen naar het bos. 
 

Onder leiding van hun leerkracht of een gids maken onze leerlingen een heuse boswandeling en krijgen zij veel 
info over het bos en haar bewoners. Aan de hand van allerlei opdrachten gaan de kinderen op zoek naar de 
schatten in de natuur: kastanjes, beukennootjes, kleurrijke bladeren, paddenstoelen, … Na de inspanning mag de 
ontspanning vast en zeker niet ontbreken: verstoppertje of tikkertje spelen of misschien zelfs wel een kamp 
bouwen! 

 

Hieronder geven wij een overzicht van alle uitstappen naar het bos: 
 

De peuters en eerste kleuterklassertjes van de hoofdschool gaan op 14 oktober de 
ganse voormiddag stoeien in het Aalmoezenijenbos. Zij maken op aangepaste wijze 
kennis met het bos in zijn heerlijke herfsttooi. 
 
De kleuters van de 2de kleuterklas verkennen op 11 oktober het Makkegembos. Een 
ganse voormiddag al spelend het bos verkennen, ravotten, kennis maken met enkele 
bosbewoners, … wat heerlijk zeg! Misschien organiseren ze er ook een heuse picknick. 
 
Eveneens op 11 oktober trekken de oudste kleuters van de hoofdschool de volledige 
dag het bos van Landskouter in. Zij doorbladeren dit bos op zoek naar allerlei vondsten 
die de herfst ons biedt. 
 
Onze kapoentjes van het Westhoekschooltje vertoeven op 12 oktober in het Munckbos. 
Fijn dat wij met alle kleuters van het Westhoekschooltje een gezellige bosuitstap kunnen 
maken. 
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De leerlingen van het eerste én tweede leerjaar trekken op 14 oktober naar het provinciaal domein Puyenbroeck 
waar er doorheen de wandeling op allerlei educatieve punten gidsen staan die hen heel wat leren over alles wat 
te maken heeft met bos. (paddenstoelen, bladeren, kriebelbeestjes, bomen, … en allerlei herfsttaferelen zullen 
hen zeker verwonderen).  

 
De kinderen van het derde leerjaar  mogen op 13 (A-klas) en 24 (B-klas) oktober hun ‘Sherlock Holmes-mantel’ 
aantrekken. Dan kunnen zij als echte speurneuzen het prachtige Gentbos in. Onder leiding van hun juf en meester 
leren zij spelenderwijs de herfstverschijnselen kennen. Echte speurneuzen nemen geen genoegen met de dingen 
die iedereen zomaar kan zien. Ze snuffelen tussen de planten, op de bomen, onder de grond, ... Ze kunnen iets 
opsporen als geen ander en ontmoeten onbekende planten en dieren. De leefwereld van vogels, insecten en 
spinnen is voor hen niet vreemd en ze zeggen nooit zomaar boom tegen een eeuwenoude beuk. 

 
Ook onze leerlingen van het vijfde leerjaar  mogen op 11 oktober hun laarzen aantrekken. Dan kunnen zij als 
echte speurneuzen het prachtige Gentbos in. 
 
 
We hopen dat het vele fijne en leerrijke activiteiten mogen worden en dat we op droog weer mogen rekenen. 

 
Elke educatieve boswandeling wordt in de klas voorbereid en nadien op passende en creatieve wijze verwerkt. 
Wij wensen onze jonge natuurvrienden alvast veel herfstpret in het bos! 
 

 
 
 
 
 

SPEURNEUZEN IN HET GENTBOS 
3de leerjaar A & B – 13 en 24 

oktober 
 
De speurneuzende leerlingen van het 3de leerjaar gaan in het Gentbos 
op zoek naar de bewoners van de bosrand en het bos... 
 
Door een flinke dosis veldwerk leren de leerlingen bij over het leven en 
de seizoenen in het Gentbos. 
 

 
13 oktober – 3de leerjaar A en 24 otober – 3de leerjaar B 
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Een organisatie van onze ouderraad voor u en onze leerlingen.     

We mogen toch ook u begroeten?      
 

Lise, Wout & Mo, 3 VBS kapoenen, willen helden worden. Ze hebben de meest wilde ideeën, zo willen ze 
astronaut worden en een raket bouwen om naar verre sterren te vliegen, of met een zelfgebouwde onderzeeër 
het diepste puntje van de oceaan bezoeken… Echter, hmmm, dat blijkt allemaal niet zo makkelijk te zijn, handig 
genoeg voor het bouwen van dat alles zijn ze niet, geld dat hebben ze niet, ….  
 
Is dat eigenlijk wel allemaal nodig om een held te kunnen worden? Op een middag zitten ze samen en Lise 
vraagt zich luidop af ‘Wat is er nodig om een held te worden’? Wout lacht, dat is nogal wiedes, ‘je moet iemand of 
iets echt helpen’, Mo vult enthousiast aan, ‘je moet aan iets starten waar anderen alleen maar over praten’, Lise 
wipt op en neer als ze zegt ‘en het moet iets zijn waar wij een verschil in kunnen maken omdat we er goed in zijn’. 
Met sprankelende ogen kijken ze elkaar aan, ze voelen dat ze dichter zijn gekomen bij hun droom om samen 
helden te worden. Wat nu, Lise stelt voor om een lijstje te maken van waar ze goed in zijn: grappen verzinnen, 
spelletjes spelen, knutselen… Hé dat zou het wel eens kunnen zijn, we zijn goed in knutselen! 

 
Voor wie of wat zou dat nu een verschil kunnen maken? Mo, Wout en 
Lise denken diep na. Plots springt Mo op, ik weet het, ik weet het… voor 
de natuur en het bos. Ja natuurlijk zegt Wout, we vergeten met zijn allen 
veel te vaak hoe gezond en mooi de natuur kan zijn. Lise knikt ernstig, 
jullie hebben allebei gelijk, wat als we nu eens een bos vol kunstwerken 
zouden maken, we vragen mensen om ons te sponsoren bij het maken 
van die kunstwerken en gebruiken dat geld om het bos nog wat groter of 
mooier te maken. Goed idee, super, fantastisch, roepen Mo, Wout en Lise 
tegelijk, de high fives vliegen in het rond. Wout zegt, laten we het met 
onze vrienden op school bespreken… 
 
Op de speelplaats vertellen ze alles aan hun vrienden, die kijken hen met 
grote ogen aan. Ook de leerkrachten horen het eerst donderen in Keulen, 
echter al heel snel vliegen de ideeën voor kunstwerken in het rond. Voor 
Mo, Wout en Elise het beseffen is er zelfs door de Ouderraad een datum 
geprikt voor een herfstwandeling waar al de kunstwerken zullen worden 
getoond. Ook zo benieuwd om ze te ontdekken? 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Eén van de leden van onze Ouderraad is sponsor van het 
natuurgebied  Ettingebos van Natuurpunt Oosterzele.  Dit biedt ons 
de unieke kans om dit bos op 16 oktober om te toveren tot een heus 
VBS kunstbos. 
 

Via de kunstwerken die we met onze klassen maken, wil de VBS bijdragen in de verdere ontwikkeling van 
het Ettingebos. Daarom vragen we jullie om één of meer van de kunstwerken te sponsoren. Dit kan door 
op het einde van de herfstwandeling een kleine of grotere bijdrage in de collectebus per kunstwerk te 
stoppen. Wil je meer dan 40 Euro bijdragen, dan is het fiscaal voordelig om je bijdrage rechtstreeks te 
storten aan Natuurpunt (Rek. Nr. BE56 2930 2120 7588 met vermelding “Gift Natuurpunt - 6708 - Balegem 
- Ettingebos)). Stuur zeker ook een foto van je overschrijving naar 
ouderraadVBS@vbsscheldewindeke.be  met vermelding  van de klassen van je kinderen, dan tellen wij dit 
alvast mee bij de opbrengst van hun kunstwerk.  
 

Leuk om weten: de leerlingen die er met hun kunstwerk in 
slagen om het meeste geld in te zamelen voor het Ettingebos 
zullen er later op het schooljaar met een Natuurpunt Ranger op 
uit trekken.  

 

16 oktober 

ouderraadVBS@vbsscheldewindeke.be
https://forms.gle/JPTRBQSE1eFi27Mq7
https://forms.gle/JPTRBQSE1eFi27Mq7
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OP EXPLORATIE IN DE TUIN VAN WILLY EN ZIJN FAMILIE 
18 oktober – 2de leerjaar B 

Het konijn Willy en zijn familie houden van de natuur en weten er 
een heleboel over. Zelfs in je eigen tuin vallen er een heleboel 
“natuurdinges” te beleven. Willy en zijn familie nemen ons mee naar 
de tuin van De Kaaihoeve. Zij stellen ons voor aan enkele 
belangrijke bewoners van de tuin. 
De kinderen voeren allerlei opdrachten uit die hen in contact 
brengen met de natuur. De opdrachten zijn aangepast aan de 
leeftijd van de kinderen en worden per seizoen veranderd. Het is de 
bedoeling om iets langer dan gewoonlijk stil te staan bij de natuur 
uit de eigen leefomgeving. Zonder de fantasiewereld van de 
kinderen te ontkennen, wordt een beperkte leerstof bijgebracht. 
Vanuit deze ervaringen is het dan maar een kleine stap om in de 
eigen tuin of in het park de natuur te beleven. 
 
Het 2de leerjaar A nam aan deze activiteit deel op 30 september. 
 
 
 
 

MET WILLY EN FAMILIE HET BOS IN 
1ste leerjaar – 21 oktober 

 
Willy is een konijn dat aan de rand van het bos woont met zijn vrouw en zijn 
kinderen. Elk familielid heeft iets leuks bedacht om het bos beter te leren 
kennen. 
 
Met allerlei materialen in onze rugzak trekken we samen met onze 
leerlingen het bos in. We zoeken de dikste boom, ontdekken de gekste 
paddenstoelen en de verrekijker helpt ons om de vogels te spotten. 
 
 
 

 
 
 
 

DAG VAN DE JEUGDBEWEGING - 21 oktober - allen 
 

Op de dag van de jeugdbeweging tonen we dat we trots zijn op onze 
jeugdbewegingen. We zetten alle jeugdbewegingen in de kijker en tonen aan de 
buitenwereld welke meerwaarde ze bieden. Op deze manier willen wij de 
drempel, om bij een jeugdbeweging te gaan, helpen verlagen.  
 
 

De dag van de jeugdbeweging is een moment van samenhorigheid, over de 
jeugdbewegingsgrenzen heen. Maar het is ook vooral een dag vol plezier, spel en feest. 

Kom ook jij in je uniform naar school?  
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Toneel in GC De Kluize: Salibonani - Arabella 
Peuterklas, 1ste kleuterklas hoofdschool en 1ste kleuterklas Westhoek 

25 oktober 
 
Arabella is een bijzonder meisje. 
Ze spreekt vele talen en kent vele kunstjes. 
Samen met Pepe Bonito en hun muis Rittepetite reizen ze de wereld 
rond. 
Maar Arabella heeft een glazen bol … een toverbol!  
 
‘Arabella’ is een betoverende voorstelling voor de allerkleinsten. Het 
publiek zit mee in het prachtige decor dat doet denken aan een mini-
circus. De verrassende combinatie van muziek, licht, poppenspel en 
tovenarij maken van ‘Arabella’ een bijzondere belevenis voor kleuters, 
peuters én volwassenen. Na de voorstelling mogen de kinderen zich 
uitleven met honderden jongleerballetjes en enkele bijzondere 
muziekinstrumenten. 
 
 

 
 
 
 

FLUO-vrijdag - allen – 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 enkele jaren terug gestarte 
zichtbaarheidsafspraken zetten wij de FLUO-periode in met FLUO-VRIJDAG. 
Die dag zetten wij, naar jaarlijkse traditie, in het fluo voor 
onze leerlingen!  
De precieze invulling van fluovrijdag, volgt later via een briefje in 
de boekentas en blijft nog even een grote verrassing. 
 
Als teaser kunnen we al meegeven dat onze leerlingen fel 
gekleurd en gezond moe naar huis zullen gaan. "#$% 
 
Na de herfstvakantie verwachten wij opnieuw alle leerlingen met fluohesje aan op 
school. Alvast een oprechte en welgemeende dank voor uw medewerking! 
 

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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OOG VOOR LEKKERS 
enkel voor de kleuters - vanaf 10 oktober  
 
JONG GELEERD IS OUD GEDAAN 
Fruit, groenten en melk: iedereen wéét dat ze ideaal 
zijn als tussendoortjes en horen bij een evenwichtig 

voedingspatroon. Maar recent onderzoek toont aan dat kinderen vaak nog ongezonde keuzes maken en eerder 
grijpen naar koekjes, chocolade, snoep, gesuikerde dranken. Hoog tijd om daar verandering in te brengen. Oog 
voor Lekkers draagt haar steentje bij. 
 
NAAST ONS DAGELIJKSE FRUITMOMENT zetten we 1 dag in de week extra in op een stukje fruit of groente 
welke ons, dankzij de aangevraagde subsidie, kosteloos kan worden aangeboden. 
Eén dag in de week smullen onze kleuters, naast hun dagelijkse fruitmoment; samen van een lekker gezond 
tussendoortje op school. Voor onze school en leerkrachten en onze ouders - die sowieso een voorbeeldfunctie 
vervullen - is dit meteen het perfecte aanknopingspunt om met kinderen te praten over een gezond dagelijks 
eetpatroon. 
 
FINANCIËLE TEGEMOETKOMING 
Het goede nieuws is dat de Vlaamse overheid ons hierin graag steunt door middel van een subsidie gedurende 
20 weken! Dat is een verdubbeling van de subsidies t.o.v. vorig schooljaar. Er zal de ouders dus geen kosten 
aangerekend worden. Wij zijn blij dit te kunnen aanbieden. 
 
 
 

CULTUURKLASSEN ZESDE LEERJAAR  
24 t.e.m. 28 oktober 

 
Een groep enthousiaste leerkrachten uit de beeldende kunst en de muzikale 
vorming begeleiden, vanuit de (hedendaagse) kunst, onze kinderen om zich uit 
te drukken in beeld, muziek, woord en dans. Hierbij spelen het ervaringsproces, 
het proberen en experimenteren een grote rol. Onze leerlingen ontdekken er hun creatieve talenten en leren van 
elkaar. Ook dit schooljaar worden het weer boeiende en leerrijke cultuurklassen voor iedereen! 
 
Elke dag brengt de schoolbus onze zesdeklassers naar Zottegem en terug. Behalve op donderdag 27 oktober. 
Dan sporen onze leerlingen met de trein van Scheldewindeke naar Zottegem en ‘s avonds naar Schendelbeke. In 
jeugdherberg ’t Schipken brengen zij een gezellige avond en nacht door. Na het avondmaal staat een zwempartij 
in het zwembad van De Gavers op hun programma. Op vrijdagochtend keren zij na het ontbijt naar Zottegem 
terug om er van hun laatste dag cultuurklassen te genieten en naar het einde van de dag toe opgepikt te worden 
door onze schoolbus. 

 
De kostprijs van deze cultuurklassen wordt dankzij een financiële bijdrage door onze ouderraad een 
heel stuk goedkoper. Wij zijn de leden van onze ouderraad ontzettend dankbaar voor deze bijzonder 
gulle bijdrage!  
 

Het wordt beslist een muzische, creatieve en spannende week! Via onze website en onze volgende schoolkrant 
kan u meegenieten van onze cultuurklassen! 
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Het thema van de cultuurklassen dit schooljaar is: ‘Hola 
Mexicoooooooooooo’ 
Onze leerlingen reizen naar het zonnige Mexico, gekend om zijn 
tortilla’s, stekende cactussen, eeuwenoude tempels en als het land 
van Zorro! 
Zijn jullie ook benieuwd naar wat Mexico te bieden heeft, stap dan 
mee in onze culturele boot en ontdek  samen met ons het land van de 
sombrero’s, de oude culturen van de Azteken en de Maya’s en zijn 
tropische regenwouden! Verwacht je aan veel kleur en heerlijke 
zuiderse deuntjes die je niet meer uit je hoofd zal krijgen! 
 

 
 
 

LEGE BROODDOZEN 
  
‘150.000 kinderen gaan naar school met een lege brooddoos’ stond er onlangs op een groot bord langs de weg. 
Elke dag 150 000 kinderen... een hallucinant cijfer.  
Te veel leerlingen zitten (volgens de organisatie achter het bord) met honger in de klas, waardoor ze een 
leerachterstand oplopen. ‘Een leerachterstand oplopen’ is de voorbije 3 jaren een dagelijks gehoorde term. Maar 
‘een lege brooddoos’ hoor je niet vaak. Je kan een leerachterstand ook niet toeschrijven aan een lege 
brooddoos, maar het kan wel een gevolg zijn als de brooddoos niet het enige symptoom is… 
Elke ouder weet dat je met een hongerige maag niets kan aanvangen. 
 
Hoe zit dat in onze regio? Zijn de lege brooddozen werkelijk een deel van 
onze maatschappij (geworden)? Ja… natuurlijk zou ik al bijna zeggen… 
maar het valt zelden op. Het valt bijna nooit op. En daar mogen we ons 
eigenlijk heel gelukkig mee prijzen… Alleen stemt het ook tot nadenken 
want ‘het valt niet op’, wil niet zeggen dat het er niet is. 
 
Als we even kritisch nadenken en vooral eerlijk zijn, dan moeten we 
zeggen dat dit ook in Oosterzele en Scheldewindeke voorvalt. Straks 
misschien meer dan nu of enige tijd terug. 
Als we onze tentakels even uitrollen, dan merken en voelen we nu al 
meer dan vroeger dat het moeilijk wordt. We merken als school de angst 
die er heerst rond de energiecrisis.  
 
Als school doen we er alles aan om een kind die, in het slechtste geval, 
zonder eten naar school komt van eten en drinken te voorzien. Dat is een vanzelfsprekendheid. Maar we hebben 
ook oog voor kinderen die in de eetzaal aankomen met een brooddoos met wat chips, een Kinder Bueno, een 
verschrokte boterham, een fruitdrankje, een energiedrankje, of helemaal niets. En het gaat niet alleen om lege 
brooddozen. Heel wat kinderen en jongeren hebben wel iets mee, maar de voedingswaarde is ver te zoeken. 
 
Het blijft (te) veel onder de radar. De hele armoedeproblematiek eigenlijk. In Vlaanderen zit volgens sommige 
cijfers 1 op de 4 in armoede. Toch krijg je het als buitenstaander nauwelijks te zien. Maar armoede zit zo dichtbij 
als de klasgenootjes, als de beste vrienden van onze kinderen. 
 
Als school hebben wij een netwerk waarop we deels mogen/kunnen terugvallen want wij hebben gelukkig ouders, 
leerkrachten, buren, lokale organisaties en bedrijven die bereid zijn om kinderen met noden te steunen. Als 
school werkten wij hiertoe al samen met Pelicano, OCMW, service clubs, … om ervoor te zorgen dat kinderen 
met bijvoorbeeld een lege brooddoos een maaltijd toegeschoven krijgen. Als ouders, een brooddoos zelf niet 
gevuld krijgen, dan kunnen ze dat melden aan de directeur, secretariaatsmedewerker of zorgcoördinator. Wij 
zorgen ervoor dat de leerling geholpen wordt.  
Wij willen als school bereikbaar zijn via mail, sms, telefoon, ‘telegram’ en face to face… en zorgen steeds voor 
discretie.  Een school dient ten allen tijde een veilige haven te zijn voor kind en ouders. 
 
 
Ook voor ouders die een steentje willen bijdragen willen we bereikbaar zijn. Een gift om tegemoet te komen aan 
de kosten die wij zelf opnemen, een extra gesponsorde maaltijd, … alles is steeds welkom. 
Langs deze weg wil ik ook alle ouders bedanken die de voorbije jaren al op vele manieren (in de breedste zin van 
het woord) geholpen hebben. 
 
Lees ook: https://www.klasse.be/39090/12-brillen-kinderarmoede-armoede-kijken/  
Zie ook: https://www.youtube.com/watch?v=pYHZhoESs_8&t=58s  

https://www.klasse.be/39090/12-brillen-kinderarmoede-armoede-kijken/ 
https://www.youtube.com/watch?v=pYHZhoESs_8&t=58s
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JARIGEN VAN OKTOBER 
1 oktober Xyano  4LA 
1 oktober Ziva  5LA 
2 oktober Tuur  3KA 
3 oktober Milena  2KA 
6 oktober Nand  3LB 
8 oktober Gaston  1KW 
8 oktober Tjeu  3LB 
8 oktober Juf Kelly  
10 oktober Wout  2KA 
10 oktober directeur Kristof 
15 oktober Finn  2LB 
15 oktober Léon  5LA 
16 oktober Bilqis  3KA 
16 oktober Wout  3KW 
18 oktober Ömer Mert 1LA 
21 oktober Imke  1LA 
22 oktober Nataniel 6LB 
22 oktober Jules  2LA 
27 oktober Nathan  1KA 
27 oktober Matthew 6LA 

Op 20 oktober vieren wij onze jarigen van oktober. 
 
 
 

Gezocht: gezelschapsspelen, strips, leesboeken, … 
 
Als school zijn we steeds naarstig op zoek naar allerlei gezelschapsspelen, strips, boeken, 
… die thuis in de kast of op zolder stof liggen te vergaren. 

- Hebben jullie thuis nog een volledig gezelschapsspel waarmee jullie niet meer 
spelen? 

- Hebben jullie thuis oude of dubbele stripboeken die jullie niet meer nodig hebben 
of niet meer lezen?  

 
Misschien is dan het ogenblik aangebroken om deze weg te schenken aan de school…  
 
Alvast bedankt om het te overwegen! 
 
 
 

HULP gezocht 
 
Heb jij tussen 11.30u en 13.30u een beetje tijd vrij? Zie jij het zitten om ons 
onder de middag een uurtje tot anderhalfuurtje bij te staan? Dan zoeken wij jou! Wij 
zoeken immers iemand die, via vrijwilligersvergoeding, ons een handje wil 
toesteken bij het verdelen van de maaltijden, bij het afwassen en afruimen van de 
tafels. 
 
Zie jij het zitten om ons op maandag en/of dinsdag en/of donderdag en/of vrijdag, of 
sporadisch even bij te staan? Laat het ons dan zeker weten. Bij voorbaat al bedankt 
om het te overwegen. 
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Sprokkels uit de ouderraad 
 
Wist je dat … 
 

• … ook onze ouderraad alweer vol enthousiasme van start is gegaan. We hopen, 
samen met jullie, dit jaar weer veel activiteiten te kunnen organiseren voor groot en 
klein. Wij hebben er alvast heel veel zin in!  

 
• … we voor elke activiteit een werkgroep hebben? Die bestaat uit effectieve leden maar ook alle andere 

ouders zijn hierbij van harte welkom. Heb je zin om mee te werken of samen creatief te denken rond een 
activiteit, spreek gerust iemand van onze ouderraad aan of stuur een mailtje naar 
ouderraadvbs@vbsscheldewindeke.be  
 

• … 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  
 

• … we op 16 oktober in samenwerking met Natuurpunt een herfstwandeling organiseren voor 
superhelden? Inschrijven kan op https://bit.ly/VBSwandeling  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het bestuur van onze ouderraad 
 

Zoals in de schoolkrant van september reeds te lezen viel beschikt onze school over een 
goed werkende ouderraad die ons steeds bijstaat in tal van activiteiten en organisaties 
te bate van onze schoolwerking.  Zo kunnen we steeds rekenen op de belangeloze inzet 
van het bestuur, alle meewerkende ouders en vrijwilligers. 
 
Op dinsdag 27 september vonden er verkiezingen plaats in onze ouderraad en werd het 
bestuur opnieuw samengesteld. 
 

Heden bestaat onze ouderraad uit volgende leden: 
 
Voorzitter: Mevrouw Matthys Sandra 
Secretaris: Mevrouw Merlevede Silke 
Penningmeester: Mevrouw Scharlaken Ingrid  
Contactpersoon Westhoekschooltje: Mevrouw Vanneste Annelien 
Vertegenwoordiger in de schoolraad: De heer De Decker Bob 

 
Leden ouderraad :  Mevrouw Michiels Sofie De heer De Decker Bob 
 Mevrouw Van De Vyver Leen De heer Wellens Kurt 
 Mevrouw De Clercq Barbara De heer De Looze Steven 
 Mevrouw Van Der Wel Sharon De heer Ranft Kurt 
 Mevrouw Keymeulen Lieselotte Mevrouw Van Winghem Kim 
 Mevrouw De Ganck Eline Mevrouw Vanneste Annelien 
 Mevrouw Brusseel Lindsay Mevrouw Deschampelaere Elien 
 Mevrouw Syx Leen  

  
Sympathiserend lid van de ouderraad: De heer De Visscher Alain  
 

ouderraadvbs@vbsscheldewindeke.be
http://www.trooper.be/ouderraadvbswindeke
https://www.facebook.com/ouderraadvbsscheldewindeke
https://bit.ly/VBSwandeling
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Menu warme maaltijden oktober 

 

Datum Soep Hoofdschotel 

3 Agnes Sorel 
groentesoep lasagne bolognaise 

4 knolseldersoep cordon bleu - bloemkool in kaassaus - natuuraardappelen 
6 kervelsoep balletjes in tomatensaus - slaslingertjes - frietjes 
7 tomatengroentesoep visfantasie - wortelpuree 
   

10 pastinaaksoep lokale verlofdag 
11 boerengroentesoep boomstammetje - rode kool - spekaardappelen 
13 preivelouté kipfilet currysaus - komkommer - frietjes 
14 spinaziesoep witte pens - appelmoes - gebakken aardappelen 
   

17 courgettesoep hawaïaanse kippenschijf - erwtjes en worteltjes - natuuraardappelen 
18 kip-peterseliesoep macaroni met ham en kaas 
20 uienvelouté vol au vent - perziken - frietjes 
21 tomatensoep visrolletjes Dugléré - spinaziepuree 
   

24 champignonsoep gyrosworst met braadjus - gestoofde worteltjes - aardappelen 
25 bloemkoolsoep blanquette van gevogelte - rijst met groenten 
27 wortelsoep nuggets - geraspte worteltjes - frietjes 
28 butternut-pompoensoep halloweenballetjes - appelcompote - puree 

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

Familienieuws 
 
Ella-Nore, zusje voor Marilou (6LA) en Imani (3LB) 
  

 
 
 
 

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

Deponeer ze in de ton aan de schoolpoort. 

http://allergenen.sho-horeca.nl/kaart/199
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BELANGRIJKE DATA 
maandag 10 oktober 

lokale verlofdag 
 

zondag 16 oktober 
herfstwandeling ouderraad 

 

woensdag 26 en donderdag 27 oktober 
oudercontacten lagere school 

 

vrijdag 28 oktober 
FLUO-vrijdag 

 

woensdag 16 november 
pedagogische studiedag 

 

maandag 21 en dinsdag 22 november 
oudercontacten kleuterschool 

 

vrijdag 25 november of 2 december 
k(l)aas- en wijnavond in GC De Kluize 

 

maandag 5 december 
Sinterklaas 

 

woensdag 26 en donderdag 27 oktober 
oudercontacten lagere school 

 

woensdag 1 februari 
pedagogische studiedag 

 

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 19 maart 
Lentediner in GC De Kluize 

 

maandag 27 maart 
schoolfotograaf 

 

woensdag 19 april 
Grootouderfeest 

 

woensdag 26 april 
pedagogische studiedag 

 

29 of 30 april                   14 mei             
     Vormsel       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 

 

OKTOBER 2022 
1  
2  

3 • Leeszolder 6de leerjaar 
• Kleuters naar de kermis 

4 
• Werelddierendag 
• 1ste leerjaar naar Kronkeldiedoe te Brakel 
• Integratiemoment 3KA – 1L 

5 • Dag van de leerkracht 
• Saved by the bell 

6 • 2de leerjaar – sportklassen (hele week) 
7 • Integratiemoment 3KW – 1L 
8  
9  
10 Lokale verlofdag – Geen school 

11 
• 2de kleuterklas hoofdschool – naar het bos 
• 3de kleuterklas hoofdschool – naar het bos 
• 5de leerjaar hoofdschool – naar het bos 

12 • 6de leerjaar naar de bib 
• Alle kleuters Westhoek – naar het bos 

13 • zwemmen 6L, 5L, 4L 
• 3de leerjaar A – Speurneuzen in het Gentbos 

14 
• 1ste en 2de leerjaar – Herfstwandeling 
• Peuter en 1ste kleuterklas hoofdschool – naar 

het bos 
15  
16 herfstwandeling ouderraad 

17 • 3de leerjaar – naar de bib 
• Leeszolder 5de & 6de leerjaar 

18 • 2de leerjaar B - Met Willy en familie, de tuin in 
– Kaaihoeve 

19 • Koeken van de koekenslag worden 
meegegeven naar huis 

20 • Viering van de jarigen 

21 
• 1ste leerjaar - naar Kaaihoeve Willy en fam in 

bos 
• Dag van de jeugdbeweging 

22  
23  

24 
• Leeszolder 5de & 4de leerjaar 
• 3de leerjaar B -  Speurneuzen in het Gentbos 
• 2de leerjaar – naar de bib 

25 
• Peuterklas en 1ste kleuterklassen 

hoofdschool en Westhoek naar toneel in 
GC De Kluize: Salibonani - Arabella  

26 
• Rapport 1 lagere + attituderapport + 

OUDERCONTACT 1  
• zwemmen 2L, 3L, 4L 

27 • Rapport 1 lagere + attituderapport + 
OUDERCONTACT 1 

28 • FLUO-vrijdag 
• 5de leerjaar naar de bib 

29  
30  
31 HERFSTVAKANTIE 

C
ul

tu
ur
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se
n  

6de
 le

er
ja

ar
 

Sp
or

tk
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 2
de

 le
er

ja
ar

 

https://forms.gle/JPTRBQSE1eFi27Mq7
https://forms.gle/JPTRBQSE1eFi27Mq7

