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Al iets opgemerkt in november?  Korte donkere dagen, lagere 
temperaturen, kleurrijk bladerdek, ... . De omgeving past zich aan. Niks 
aan te doen!  Seizoenen zijn onverbiddelijk.  Ze hebben allen hun 
specifieke eigenschappen.  Het is het moment om eens om je heen te 
kijken naar wat er allemaal verandert.  Kijk even verder dan datgene 
wat je dagelijks ziet.   In elke verandering huist er immers iets 
verrassends.   Als de bladeren vallen, krijg je pas echt de kans om de 
structuur van de boom weer eens duidelijk te bekijken.  Aandachtige 
levensgenieters kunnen na het leegdrinken van een welgekend biertje 
onderaan in het glas de letter ‘D’ ontdekken.   Dat is wel enkel 
weggelegd voor diegene die er oog voor hebben.  Voor een vondst, 
hoef je niet te turen, te loeren of te staren.  Wat verder kijken, is 
genoeg.  De komende zeven weken houden we alvast de ogen weer 
wijd open.  Klaar om talent te ontdekken, ruzie te ontmijnen, 
vriendschapsbanden te smeden, verveling tegen te gaan, verdriet te 
stillen, onrust te sussen, positiviteit aan te moedigen.   De juf of 
meester probeert agelijks wat verder te kijken en zo een poging te doen 
om de emoties van kinderen te lezen.  We proberen te ontrafelen 
waarom bepaald gedrag zich manifesteert.  Dat maakt het wat 
makkelijker om op gepaste wijze te reageren.  Je mag ook niet zomaar 
gedrag aan persoonlijkheden koppelen.   Kinderen laten zich niet zo 
makkelijk ontleden.  Wijzigingen in emoties of gedrag vinden soms hun 
oorsprong in een kleine verandering waar we niet van op de hoogte 
zijn.  Daarom is een verduidelijking van ouders over de thuissituatie en 
een toelichting van de leerkracht over de klassituatie, onontbeerlijk.  
We kijken jaarlijks uit naar een goed gesprek met jullie, als ouder.  De 
uitwisseling van informatie op een oudercontact biedt bijzondere 
kansen.  Ik wil elke ouder aanmoedigen om op het oudercontact 
aanwezig te zijn en hierbij ‘veronderstellingen’ naast zich neer te 
leggen.  Grijp de kans om iets persoonlijk te bevragen en de nodige info 
te delen.  Kijk verder! Want resultaten zijn niet steeds een maatstaf van 
inzet.  Een oudercontact creëert unieke kansen voor ouders en 
leerkrachten om de kinderen in hun thuis- en schoolomgeving beter te 
doorgronden.  Zo bouwen we samen aan eerlijke kansen voor elk kind.   
 
Jan De Belder 
Directeur 



Opleiding leerkrachten ‘ZILL’ 
Nieuw Leerplan basisonderwijs ‘ZILL’ = Zin in Leven, Zin in Leren.   
 

Vorig schooljaar hebben alle leerkrachten de introductiesessies van het 
nieuwe leerplan gevolgd in Malle.  Dit jaar lopen we een traject met de 
pedagogische begeleidingsdiensten om het nieuwe leerplan te 
doorgronden en toe te passen in tal van projecten en lesactiviteiten.  
Daarna volgen er een aantal intensieve bijscholingsmomenten met alle 
leerkrachten (kleuter, lager en sport).  Inzetten op pedagogische 
vernieuwing blijft een prioriteit. 
 
 
Omleidingen om even bij ‘stil’ te staan:  
 

Ik geef ze op dit onderstaande kaartje even weer. 
De rode blokjes geven aan waar de straten afgesloten werden voor 
doorgaand verkeer. De betonblokken in de Noteschelp werden 
verwijderd maar de afsluitingen blijven voorlopig staan. 
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Handige TIP:  Even herhalen:  
De vaste telefoonlijn van onze school is bereikbaar tussen de 
schooluren: 03/ 542 37 72. Laat een berichtje na als we in gesprek zijn. 
Voor een bericht tijdens de voor- en nabewaking gebruik je het gsm-
nummer: 0474/ 170 120 
Het is dagelijks bereikbaar tussen 7.25uur en 8.10uur en tussen 
15.45uur en 17.30uur.  Op woensdag ook tussen 12.15uur en 13.30uur.  
 
 
 



Heb jij al eens deelgenomen aan de quiz?   
De leden van het Oudercomité organiseren op 23 november een 
toegankelijke quiz voor ouders, grootouders en oud-
leerlingen. Waar en wanneer? Welkom vanaf 19.30 uur. 
De quiz start om 20uur in de Ekerse theaterzaal (Moretus) 
Oorderseweg 8.  Stel een ploeg samen met minimum vier 
en maximum zes deelnemers. Per ploeg is minstens één deelnemer 
ouder van een kind van de school of is er een band met de 
school.  Schrijf voor de deelname 20 euro per ploeg over op 
het rekeningnummer van het oudercomité: IBAN BE42 7785 9898 4654 
met als mededeling de naam van de ploeg. Na ontvangst van de 
bijdrage wordt de inschrijving definitief. Inschrijven: Schrijf u voor 
18/11 in via deze link:   https://goo.gl/forms/Vtp9F3zQF3kqmfU92 
 

 
In november trekken we de 
zichtbaarheidsactie op gang!       
Gezien worden in het verkeer is ons 
doel!   Meteen na de herfstvakantie 

zullen we weer onverwacht, maar 
plichtsgetrouw, postvatten aan de 
schoolpoort.  Ieder kind kreeg opnieuw een 
verzamelkaart. Wie dagelijks zijn/haar fluohesje 
draagt, mag met een volle kaart gratis een dagje 
vertoeven in het Serpentarium in Blankenberge of in 

de Zoo te Antwerpen of de Zoo van Planckendael te Mechelen!   We 
rekenen er op dat alle leerlingen hun hesje dragen tijdens de donkere 
dagen en dat alle ouders onze actie steunen door hun kinderen aan te 
zetten om fluo te dragen! Vergeet ook je helm niet als je met de fiets 
de straat op gaat!  Wie fluo draagt, wordt beloond!  
Hieronder vind je een overzicht van de beloningen en voorwaarden:  
• Vakje 15: UNIEKE FIETSHELM/SUPER COOL HESJE 

Leerlingen die 15 stickers verzameld hebben, kunnen meedoen aan een wedstrijd. 
Website: https://www.helmopfluotop.be  Deelnemen kan tot en met 15 maart 2019. 

• Vakje 33: ZOO SERPENTARIUM 
Een leerling die 33 stickers verzamelt, mag gratis naar ZOO Serpentarium. 

• Vakje 65: ZOO ANTWERPEN OF ZOO PLANCKENDAEL 
Bij afgifte van een volle stickerkaart krijgt de leerling gratis toegang  

• Klasposter: KLASUITSTAPPEN, FIETSHELMEN EN GRAFFITITEKENINGEN 
ZOO Antwerpen schenkt per provincie aan 1 school een gratis klasuitstap naar ZOO 
Antwerpen of ZOO Planckendael, mét rondleiding*! Daarnaast schenkt Nutcase een 
lading van hun prachtige fietshelmen aan 5 volledige klassen.  



 

 
                                     November 2018 
1 D Allerheiligen 
2 V Einde van de herfstvakantie. 
3-4 Z/Z  
5 M Start van de zichtbaarheidsactie ‘Helm op, Fluo TOP!’ 

Zwemmen 5de en 6de lj.. 
6 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke, 2A, 2K en groep A van het 

3de en 4de leerjaar. Extra sport L1S en L1I.      Lunchverg. KS. 
Oudercontacten lagere school 

7 W Veiligheidsraad 9.15uur 
8 D Dans L6W en L5E.      Bibliotheekbezoek paarse kleuters KK,KD,KT. 
9 V Bibliotheekbezoek L3T.    Opleiding ‘Rots en Water’ L5E. 

                                                      Reünie oud-leerlingen ‘2 ½  in 1997’. 
10-11 Z/Z  
12 M Start project 3de graad; ‘Wat een bouwwerk!’                 Plaatselijk 

Comité 
13 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke, 2A, 2K en groep B van het 

3de en 4de leerjaar.  Extra sport 1ste lj..      Bib. L4V.       Oudercomité  
14 W  
15 D Spelletjesnamiddag kleuterschool.      Dans L1S en L1I. 

Klankbordgroep (Leerlingenraad 3-4-5-6) 
Personeelsverg. met pedagogische invulling nieuw leerplan ‘ZILL’. 

16 V Bibliotheekbezoek L1I.    Opleiding ‘Rots en Water’ L5E. 
17-18 Z/Z  
19 M Zwemmen 5de en 6de lj..     Cursus EHBO en reanimatie 6de leerjaar. 

‘Nijntje’: Voorstelling in de bibliotheek voor de rode kleuters. 
20 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke, 2A, 2K en groep A van het 

3de en 4de leerjaar.          Extra sport L1S en L1I.      
Dagelijks Bestuur KOBA                Lunchverg. KS. 

21 W Netbaltornooi L6W. 
22 D Dans 2de lj..                     De paarse kleuters blijven slapen op school. 
23 V BIBKNIP L5E +L6W.                                                    QUIZ Oudercomité 
24-25 Z/Z  
26 M Zorgoverleg KPT.          Kernteam  ‘Begrijpend lezen’. 
27 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke, 2A, 2K en groep B van het 

3de en 4de leerjaar.  Extra sport L1S en L1I.              Lunchverg. KS. 
28 W Netbaltornooi L5E.. 
29 D Personeelsverg. LS met pedagogische invulling ‘Begrijpend lezen’.                    

Dans 3de lj.. 
30 V Creatieve namiddag lagere school. 


