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Positief vooruit  
We zien het graag allemaal wat anders… Ook onze school schuift naar code oranje. Dat wil zeggen 
dat we wat moeten verstrengen en we dus een aantal zaken anders moeten organiseren. We 
hebben het voorbije schooljaar alvast geleerd hoe we snel moeten schakelen en heel wat 
draaiboeken liggen klaar. Verstrengen is natuurlijk niet zo leuk als versoepelen. Via deze weg 
doen we een warme oproep aan alle ouders om mee te werken aan onze vraag naar verstrenging. 
De opvang/studie draaiende houden door er enkel gebruik van te maken in uiterste 
nood is zeer belangrijk. Ook de contacttijd tussen de ouders en de leerkrachten willen we 
beperken tot het absoluut noodzakelijke. We nemen deze maatregelen met 1 doel voor ogen, de 
scholen open houden voor onze kinderen. De scholen open houden is belangrijk voor het leren 
van de kinderen én het sociaal emotioneel welbevinden. Het virus kwam akelig dichtbij in de 
afgelopen weken. Hopelijk kan deze verlengde vakantie zorgen voor een daling in de cijfers zodat 
we op maandag 16 november opnieuw kunnen starten. Onze leerkrachten zullen wanneer het 
kan, opnieuw voor 100% klaarstaan! 
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Ouderplatform    

We schakelen opnieuw een trapje hoger. Stap voor stap gaan we namelijk voor een betere 
communicatie met ouders. Deze coronacrisis doet ons snel initiatieven nemen om makkelijker de 
weg te vinden naar onze ouders. We zoeken manieren om schoolinformatie te verspreiden, 
oudercontacten vlotter te organiseren, kalenders te delen, digitale oudercontacten te plannen, een 
duidelijker overzicht te geven van rekeningen, enz. En dit allemaal via hetzelfde platform. 
Jullie hebben in de afgelopen week inloggegevens ontvangen van ons ouderplatform. Dit platform 
zal ons heel wat voordelen bieden in de nabije en verdere toekomst. We zullen de tijd nemen om 
iedereen aan boord te krijgen. Stel gerust je vragen wanneer iets niet duidelijk is. 

PRO-Beer    

Heel enthousiast waren we niet over onze naam ‘NasPro’. De naam had wat weg van een middel 
tegen een lichte hoofdpijn en dat is natuurlijk het laatste wat we willen uitstralen ;-). Tijd voor een 
kleine wedstrijd. De kinderen en de juffen dachten diep na en kwamen uiteindelijk uit bij de naam 
PRObeer. Dat is namelijk wat we willen, dat kinderen proberen, experimenteren en ontdekken. 
Na de vakantie starten we dan ook met een fantastisch naschools programma. De folder mochten 
jullie deze week al ontvangen. In deze onzekere tijden is het belangrijk om vooruit te kijken en 
niet alles op pauze te zetten. We blijven positief en hopen dat we nog mooie projecten en 
activiteiten kunnen organiseren. Jammer genoeg blijven vele activiteiten even ‘onder 
voorbehoud’. 

Sporty Kathee. Doe mee met TEAM C! 
Samen worden we doorheen het schooljaar uitgedaagd om verschillende ‘challenges’ tot een goed 
einde te brengen.  Deze challenges draaien  rond sportiviteit en gezondheid en doen we steeds 
samen als team. 

De eerste uitdaging kan je terugvinden in de onderstaande link: challenge 1 : dans de jerusalema 
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De hele school heeft een maand lang geoefend om gelijktijdig de ‘Jerusalema’ te dansen. We 
kunnen jullie verzekeren dat de uitdaging meer dan geslaagd is. 
Klik hier voor het  resultaat. 
  
Na de herfstvakantie volgt er een nieuwe uitdaging. Hiervoor gaan we ook beroep doen op jullie. 
We willen jullie alvast de titel van deze challenge verklappen : 
  
Zoveel auto’s is niet OK => Step/fiets/wandel met Kathee. 
  
Meer uitleg volgt binnenkort. 

Kiss&Ride    

We zijn zeer blij met het nieuwe veld tussen de kerk en de school. Deze extra groene speelruimte 
zal rust brengen tijdens de speeltijden. Voorlopig gebruiken we het terrein nog niet, dat zal 
gebeuren wanneer we opnieuw samen mogen spelen. Wat we wel graag aanmoedigen is de 
Kiss&Ride zone (zie foto). Omdat onze toegangspoort dichter bij deze zone ligt kunnen ouders 
met een gerust hart de kinderen afzetten om 8u15 en verder rijden. 
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AVI-boekjes gezocht       
Het 2de leerjaar is de klasbibliotheek aan het opruimen. Ze zijn op zoek naar extra AVI-boekjes 
om het lezen nog meer te oefenen. Heb jij er misschien nog liggen thuis? Breng ze gerust binnen 
bij juf Elke (secretariaat). 

Kleurboel       
De tweede kleuterklas ging op uitstap naar de expo 'Kleurboel'. We genoten van alle prachtige 
illustraties, mochten naar verhalen luisteren, keken naar een filmpje over het ontstaan van een 
prentenboek, mochten tekeningen inkleuren en nog zo veel meer… Het was een leuke belevenis! 

Onze kapoenen mochten tot slot ook hun eigen stem uitbrengen. Welke illustratie denk je dat zij 
het mooist vonden? 

Er werd goed over nagedacht 😉 . De illustratie met de meeste munten wint uiteindelijk de Key 

Colours Illustrator's Award van het jaar! 
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Karrewiet op school       
Onze school heeft het idee om ouders in te zetten indien het tekort aan leerkrachten ons in de 
problemen zou brengen. Niet om lessen te geven maar wel om de leerkrachten te ondersteunen en 
toezicht te doen bij de leerlingen. Op die manier kunnen we samen zorgen dat zoveel mogelijk 
kinderen naar school kunnen blijven komen. Heel wat media wilden hier meer over weten en ook 
Karrewiet bracht onze school een bezoekje. De leerlingen van het 6de leerjaar mochten uitleggen 
wat zij ervan vonden. 

Dag van de jeugdbeweging       
Hannah B. & Kobe V. van 5B 

Vrijdag 23 oktober was het dag van de jeugdbeweging. Je zag veel kinderen in 
hun tenues van de jeugdbeweging. Deze dag is bedoeld om de jeugdbeweging 
in de spotlight te zetten! We zagen verschillende kledij: Scouts, Chiro, KSA,... 
Wie het wilde, mocht op de foto. 
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In onze klas 5A zitten er een aantal zeer enthousiaste leden van verschillende jeugdbewegingen, 
nl. de Scouts, de Chiro en de Scouts Akabe. 
Op de vraag waarom iemand lid zou moeten worden van een jeugdbeweging, kwamen de 
volgende reacties : 

‘Omdat je je bij sommige spelletjes heel goed kan uitleven.’ (Emma) 
‘Je kan dan ook op weekend of kamp gaan zonder je ouders.’ (Lena) 
‘Als je er proper naartoe gaat, dan moet je vuil terugkomen, dan heb je je pas 
geamuseerd.’ (Lewis) 
‘Je maakt er altijd nieuwe vrienden.’ (Giel) 
Als dat geen goede redenen zijn om lid te worden van een jeugdbeweging! 

 

‘Achter de muur’ van Studio Globo       
Lisa T. & Hannah B. van 5B  

De kinderen van het 5e leerjaar zijn op 22 oktober naar het inleefatelier van Studio Globo 
geweest. Iedereen vond het leuk, want we konden zelf beleven wat we in ons werkboek hebben 
gedaan. We konden binnen in het buurthuis, kringwinkel, werkplaats, sociale kruidenier en nog 
veel meer. Iedereen kreeg een job en moest die uitvoeren. Ze moesten ook belastingen betalen en 
konden skatelessen volgen. In het buurthuis kon je iets gaan drinken, een spel spelen, de 
computer lenen... Iemand werd uit huis geplaatst door asbest in de vloer. Een ander bakte een 
cake - Oei? Waarom valt de stroom uit? Noodstroom? Verder had je ook de sociale kruidenier. 
Daar kan je eten afhalen als je het niet kan betalen. Hoe tof! We hadden ook een lange 
vergadering in het buurthuis omdat de burgemeester had beslist dat het skatepark een parking 
zou worden en heel veel mensen wilden dat niet. Dus hadden we een protestfilmpje gemaakt voor 
de burgemeester zodat hij kon zien hoe leuk het is op het skatepark van Bloemendal! Benieuwd of 
de boodschap is aangekomen...  
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Na een week in de klas gewerkt te hebben rond kansarmoede met het thema ‘Achter de muur’, 
bezochten de leerlingen van het vijfde leerjaar het inleefatelier van Studio Globo te Runkst.  
Even ervaren hoe het is om niet genoeg geld te hebben om de rekeningen te kunnen betalen, te 
werken in een kringwinkel of een voedselbank, uit je huis gezet te worden of een skatepark in de 
buurt te hebben dat moet wijken voor een parking…. Het was zeer mooi om te zien hoe 
enthousiast elke leerling zich in zijn/haar rol inleefde en hoe goed er werd samengewerkt.  

Een zeer leerrijke ervaring die de kijk van de leerlingen op onze wereld zeker een beetje ruimer 
heeft gemaakt! 

Jerusalema       
Roy K. & Lucas V. van 5B  

5 weken geleden werden we uitgedaagd via een leuk filmpje van het schoolfeestteam: de 
Jerusalema-challenge. 5 weken oefenen… In het begin was het niet gemakkelijk. Iedereen dacht: 
oei oei oei... Maar op de dag zelf, lukte het bij iedereen. Uiteindelijk was het zover. De dag van de 
Jerusalema-challenge. Iedereen danste mee: de kleuters, leerlingen,... En overal werd er gefilmd: 
in de lucht, op de grond, zelfs op de appartementen... We mochten 1 keer oefenen op het gemak. 
Dan hebben we de dans wel 3x met z'n allen gedaan. We waren echt uitgeput. Maar super vet! 
Vind jij de Jerusalema-challenge ook leuk? Probeer hem maar te dansen. Je kan het leren via 
YouTube. Veel succes ermee!  

Sportweek van het 4de 
Door Leah en Laurien 

We gingen met het vierde leerjaar op sportklassen eind september. 
We hebben veel nieuwe sporten geleerd: honkbal, indiaca, circustechnieken en ook de 
Jerusalema. 
Ook deze sporten hebben we gedaan: badminton, toestelturnen, netbal, hockey, trefbal en 
basketbal. Middageten deden we in het cafetaria van de sporthal. 
We deden niet alleen sport, maar we werkten ook in een sportcontract. Daar stond spelling, 
Nederlands, wiskunde en Wero in. De twee klassen van het vierde hadden daar ook speeltijd in 
de sporthal. Elke klas kreeg een helft van de sporthal om in te spelen. 
We gingen elke dag met de bus naar de sporthal van Runkst. Het was een leuke week! 
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Wist je dat (Axelle en Emilie – 4B ): 

- we de Jerusalema hebben geleerd? 
- we met een indiaca hebben leren sporten? 
- we veel plezier hebben gehad? 
- Axelle en Emilie dit hebben geschreven? 
- we badminton hebben geleerd? 
- we ook dingen hebben bijgeleerd? 
- juf Lieve ons sportles gaf? 
- we dit heel leuk vonden? 
- dit in de sporthal van Runkst was? 
- we het over de sportweek hebben? 
- we nu gaan eindigen? 

Appels van bij opa en oma       

KB en KC gingen op bezoek bij de opa en oma van Felix. Hij heeft een grote appelboom waar de 
kinderen appeltjes mochten plukken. 
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Natuurweek voor het 3de leerjaar 
Zoals elk jaar trokken de leerlingen van het derde leerjaar 
gedurende een weekje naar de kinderboerderij in Kiewit. 
Ons week startte met een verkenning van het domein. 
A.d.h.v. foto’s en vragen moesten we verschillende plekjes 
weten te vinden en de bijhorende informatieborden lezen. 

Vervolgens werd er ons aangeleerd welke soorten vogels er 
bestaan en hoe we deze kunnen indelen volgens hun 
bezigheid, de vorm van de poten en snavel. D.m.v. 
eenvoudige proefjes met vergrootglazen en de verrekijker ondervonden we al gauw dat 
roofvogels veel scherper kunnen zien dan de mens en waarvoor de veren eigenlijk dienen. De 
volgende dag maakten we appelflappen in de keuken… hoewel de aangeduide tijd in de oven 
wel wat minder mocht, zaten de smaken toch prima! Heel wat appelflappen geraakten dan 

ook niet tot thuis. Gelukkig hebben we een 
receptje zodat deze ook nog eens thuis kunnen 
gemaakt worden! Natuurlijk mocht het 
observeren van onze boerderijdieren ook niet 
ontbreken op het programma. Met een heuse 
werkbundel gingen de kinderen op pad om 
allerlei informatie te vergaren. 

Zo leerden ze al snel dat het geluid van een 
koe ‘loeien’ is (ipv boeeeeeh), het varkentje 
wel 20 verschillende geluiden kan maken, de 
koe geen luier maar wel een uier heeft, … 
Woensdag gingen we dan met Vlerulla op 
jacht. In deze begeleide activiteit leerden we 

heel wat over vleermuizen. Wist je dat vleermuizen net zoals wij precies een hand hebben, 
met een duim, pinkje enz. De vraag of vleermuizen al dan niet bloed drinken, was wel wat 
moeilijker… we zien immers zoveel in onze films. Maar nee, hier in Europa hebben we geen 
vleermuizen die leven van bloed. Toch wist een knappe leerling deze stelling aan te vullen: 
Een mug prikt mensen, de vleermuis eet muggen, dus… jawel hoor, een vleermuis eet ook 
menselijk bloed ;-) 

Vervolgens konden we nog een gokje wagen: Hoeveel insecten eet een vleermuisje per dag? 
Weet jij het? Wel, om zijn buikje vol te krijgen, heeft dit beestje tot 600 insecten per dag 
nodig. Wat schrokken we van deze hoeveelheid! Zo was de week al halverwege. 

Voor donderdag hadden we ons piekfijn aangekleed en onze mooiste lach bij, want dan kwam 
immers de fotograaf. In de klas werkten we verder aan onze boerderijdieren en hielden we er 
toch een leuk natuurdagje van met groepswerk en leuke weetjes. Om de week af te sluiten, 
moesten we onze handen uit de mouwen steken. We mochten krokusbollen planten in het 
domein. Na heel wat kilometers heen en terug lopen, hebben we tot wel 1200 bolletjes in de 
grond gestoken. Kom gerust in de lente kijken naar ons prachtig werkje. 

Als beloning kregen we een klein krokuspotje mee naar huis. 

Onze week hebben we dan afgesloten met een groot boerderijspel waarbij we oa. een 
reclamespotje rond verse melk moesten verzinnen, een mannetje uit natuurmaterialen 
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maakten, een geboortekaartje van een lammetje ontwierpen, … 
Tevreden over de samenwerking, het plezier en het genieten in 
de natuur stapten we tenslotte moe de bus op om de leuke 
natuurweek af te sluiten! 

We sporten zo vaak we kunnen buiten! 
Omdat sporten in openlucht in deze tijden sterk wordt aangeraden, gaan we vanaf nu zoveel 
mogelijk op het veld en in de schoolomgeving bewegen. Als het echt slecht weer is kunnen we ook 
binnen sporten (met extra veel verluchting). 
We weten allemaal dat de dagen wat frisser worden en soms ook nat zijn. Daarom zou het fijn zijn 
als de kinderen op de dagen dat ze turnen hebben, een oude jas of speeltrui meenemen. Deze 
mogen ze ook op school laten. We zijn al enkele dagen buiten geweest en zelfs wanneer het 
zonnetje schijnt is het gras nog vaak nat. Als we dan met ballen, frisbees,… gaan werken, moet 
niemand bang zijn dat die mooie witte trui ineens grijs is geworden. Ook schoenen die tegen wat 
modder kunnen zijn dan aangeraden. 
Super dat we op deze manier samen nog veel kunnen blijven bewegen! 
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Tijd voor pompoensoep 
Dit jaar zorgde onze moestuin voor veel pompoenen. We hebben er 14 kunnen oogsten! Hiermee 
maakten de kinderen van het tweede leerjaar lekkere pompoensoep voor in de klas. En dat was 
nog niet alles. Ze verkochten zelfs kant-en-klare soeppakketten aan hun ouders. Alles hadden ze 
zelf gesneden: uien, look, selder, prei en pompoen. Het kostte hen letterlijk bloed, zweet en tranen 
:-) 
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Herfstwandeling kleuters 
Op donderdag 29 oktober genoten de kleuters van de 2e en 3e kleuterklassen van een gezellige 
herfstwandeling in Nieuwenhoven. Bij aankomst eerst een fruitje eten en daarna genieten van een 
flinke wandeling in het bos. Er werden veel paddenstoelen gespot. 

Noteer in je agenda 
Verlenging herfstvakantie        9-13 november 
Wapenstilstand (vrije dag)       11 november 
Facultatieve verlofdag (vrije dag na Sinterklaas)    7 december 

Kalender november 2020    

Kalender november 2020

zo 01-11

ma 02-11

di 03-11

wo 04-11

do 05-11

vr 06-11

za 07-11
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zo 08-11

ma 09-11 Verlenging herfstvakantie in de strijd tegen corona (beslissing Vlaamse 

overheid)
di 10-11 Verlenging herfstvakantie in de strijd tegen corona (beslissing Vlaamse 

overheid)
wo 11-11 Wapenstilstand

do 12-11 Verlenging herfstvakantie in de strijd tegen corona (beslissing Vlaamse 

overheid)
vr 13-11 Verlenging herfstvakantie in de strijd tegen corona (beslissing Vlaamse 

overheid)
za 14-11

zo 15-11

ma 16-11 Ouderraad 

Instapdag 2,5-jarige kleuters
di 17-11 Medische onderzoeken, CLB

wo 18-11

do 19-11

vr 20-11

za 21-11

zo 22-11

ma 23-11

di 24-11

woe 25-11

do 26-11

vrij 27-11

za 28-11

zo 29-11

ma 30-11 medische onderzoeken, CLB 
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