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Heb jij ook even de tijd nodig om warm te lopen?  Omdat we daar soms te 
luchtig overgaan, zet ik in de volgende zin één woord cursief en vetgedrukt 
op papier.  Jaarlijks staat de maand september op school gelijk met     
                                               .....acclimatiseren.  
Laat me meteen starten met een vergelijking.  Zo bekijk ik de kapstok 
onder de luifel als metafoor om aan te tonen dat alles tijd nodig heeft. Dat 
je niet kan verlangen dat alles meteen op zijn pikfijns verloopt.  Aan die 
bewuste kapstok onder de luifel kan je na één maand een onwaarschijnlijk 
aantal verloren voorwerpen terugvinden.  Dit geeft weer hoe we de 
overgang van vakantietijd naar schooljaar onderschatten.  Je bioritme 
aanpassen en je naar nieuwe structuren schikken, is best moeilijk.  
Kinderen wennen met zijn allen in september aan die nieuwe manier van 
leven.  Daar verdienen ze krediet voor.  Nu ze na 20 schooldagen het ritme 
van de dag en de specificiteit van een school weer eigen hebben gemaakt, 
wordt het iets makkelijker om de focus te verplaatsen.  Jullie kinderen 
hebben niettemin reeds een stevige prestatie geleverd.  Om fier op te zijn!   
Nu kiezen we ervoor om de tweede lettergreep van ‘leerstof’ in de 
archiefdoos te klasseren.  We behouden de eerste lettergreep en kiezen 
voor woorden zoals leerimpuls, leerprikkel, leergierig, leerrijk, leertraject, 
leerlingbegeleiding, leerstrategie, leerstimulans.  We zetten volop in op het 
creëren van een leeromgeving die kinderen nieuwsgiering maakt.   Een 
klimaat waar verbanden worden gelegd tussen wat nieuw aangeboden 
wordt en wat ze zich al eerder eigen hebben gemaakt.  Het ‘Ahaa-nu-snap-
ik-het-gevoel’.   Ik nodig je uit om verder te kijken dan wat op zich duidelijk 
lijkt. Ga mee op ontdekkingstocht!  Ga mee op zoek naar de samenhang.  
Zo zorgen we er samen voor dat tal van connecties smaak zullen geven aan 
dit prachtige schooljaar! 
 
Jan De Belder 
Directeur 

 

Vandaag kwam mijn leerkracht 

binnen 

en zei; 

‘Oké, wat willen jullie 

weten?’ 



 
Stuur dit maandblaadje door aan de grootouders!  Zo beleven zij het schoolleven van 
hun kleinkinderen van dichtbij en kunnen zij gericht in gesprek gaan met hun kleine 
kapoenen. 
 

DRINGEND huiswerk voor sommige ouders:  Voor wie de digitale 

link in het infoboekje zou hebben gemist: via onderstaand webadres 
komt u bij de vragenlijst. https://goo.gl/forms/uH2SGGtf9ToCx7nW2  

 
 

Woensdag 3 oktober 2018 is een facultatieve 
verlofdag.  Facultatieve verlofdag = vrijaf! 
               De school is dan gesloten.  
 
 

 

 wafeltjes, wafeltjes, wafeltjes, 
wafeltjes, wafeltjes, wafeltjes, 

wafeltjes, wafeltjes, wafeltjes, ... 
werken de smaakpapillen al?    U kan nog bestellen tot 

en met vrijdag 5 oktober!    Twijfel niet!  We kopen 
leesplezier met de opbrengst! Toffe leesboeken voor in de klasbib! 

 

     Stel nu je ploeg al samen! 

Het oudercomité is op zoek naar ouders en 

sympathisanten die willen deelnemen aan de avondquiz 

op vrijdag 23 november.  Elke ploeg mag uit zes 

deelnemers bestaan.  Of wil je liever helpen bij het 

klaarzetten van de zaal of tijdens de quiz?  Interesse? 

Stuur gerust een berichtje naar 

oudercomite.debunt@gmail.com.   Er volgt later nog een inschrijvingslink. 

 
TIP: Ben je nu al wat kledij verloren?   Wacht niet te lang!  Kijk meteen of het 

niet aan de kapstok onder de luifel hangt!  Daar hangen we voortaan alle verloren 

kledij.  Zo kan je er meteen bij.  We bewaren nu enkel nog de potjes en de 

brooddozen in de containers met gekleurde deksels.  Deze staan tegenover de 

kippenren.  Sinds 3/09 hangt er al onwaarschijnlijk veel aan de kapstok!                                 

 
 
 
 
 

De Parochie organiseert op 6 en 7 oktober haar Buntse feesten.  Omdat we een 

fijne gemeenschap vormen, willen we dit initiatief graag aanprijzen.  Ga eens 

een kijkje nemen met je kinderen!  Dit is echter geen initiatief van de school 

en de school verwerft hier ook geen fondsen. Alle personeelsleden van de 

school en de scoutsleiding gaan elk jaar wel een handje helpen!  
 

https://goo.gl/forms/uH2SGGtf9ToCx7nW2
mailto:oudercomite.debunt@gmail.com


School- en studietoelagen 2018-2019 :   

Vergeet uw schooltoelagen voor kleuter- en lager onderwijs niet aan te 

vragen!  Vraag een folder aan via het secretariaat of kijk meteen 

via onderstaand webadres op de website van het ministerie!  De 

inkomensgrenzen voor de schooltoelagen werden de voorbije 

jaren immers fors aangepast!    

Website: www.studietoelagen.be of via 1700, het gratis nummer van de 

Vlaamse overheid; elke werkdag van 9 tot 19 uur.  

U kunt ook terecht op ons secretariaat van de school voor info en 

ondersteuning. 

 

 

Slimme vraagjes:   Heeft jouw fiets een staander en een slot?, 

Is al jouw kledij genaamtekend?,  Staat je naam op je 

brooddoos en koekendoosje?,  Draag jij een hesje op de fiets?, 

Kijk jij naar beide kanten vooraleer je oversteekt?,  Ken jij 

jouw telefoonnummer en adres uit het hoofd?, Vertel jij steeds 

aan je ouders waar je heen gaat? 
 

 

Vrijdag 19 oktober: Op de dag van de 

jeugdbeweging vieren we de Scouts, KSA,  Chiro, 
enz … Alle kinderen die deel uitmaken van een 
jeugdbeweging mogen op die dag hun uniform 
dragen op school! Laat maar eens zien dat je er fier 
op bent en vertel er over aan je vrienden en je juf! 
 

 

 

  

Bekijk af en toe het digitale infoboekje dat je begin 
schooljaar hebt ontvangen.  

Daar worden alle vakantiedata duidelijk in aangegeven!  
 

 
 
Van 29 oktober tot en met 2 november 2018 is het  
Herfstvakantie.     Het is een tijd van ‘Gedenken’ 
1 november = Allerheiligen: het feest van alle Heiligen. 
Allerzielen: we vieren alle doden. 
Wij denken aan hen en aan het leven en de dood.   
Veel families bezoeken dan iemand op het kerkhof.  
Zij versieren het graf van hun vrienden of familie. 

http://www.studietoelagen.be/


   

 
 

                                                           OKTOBER 2018 
1 M CIRCUSKLASSEN in Lokeren 1ste en 2de leerjaar.     

L5: Opleiding Rots en Water!             L5: Rondleiding in de bibliotheek.         
2 D CIRCUSKLASSEN in Lokeren 1ste en 2de leerjaar.           Lunchverg. KS.      

Zwembeurt paarse kleuters juf Domino en groep A+B van 3de en 4de lj..   
Extra sport 3de, 4de en 6de lj.        Rollebolle voor Paarse kleuters.            

3 W Facultatieve verlofdag = vakantiedag!       
4 D Extra fietsen L4V en L6W.    

5 V De foto’s van de verjaardagskalender worden genomen. 
DAG VAN DE LEERKRACHT: Het Oudercomité nodigt de leerkrachten 
uit op een ontbijt!   Dankjewel ouders!   Wat een culinair jaar! 

6-7 Z/Z Buntse feesten : Feestelijkheden van de Parochie St.-Teresia.  

8 M Zwemmen 5de en 6de lj..        Zorgoverleg LS.        Lunchvergadering LS.        
9 D  Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke, 2A, 2K en groep B van het 

3de en 4de leerjaar. Extra sport L1S en L1I.      Zorgoverleg LS.         
Lunchverg. KS.     

10 W  
11 D Bewegingstuin 1ste, 2de, 3de en 4de lj.        Extra fietsen 1ste leerjaar. 

12 V L5: Opleiding Rots en Water!       Dagelijks Bestuur KOBA                
Bewegingstuin 1ste, 2de, 3de en 4de lj.         

13-14 Z/Z  
15 M                                                                              Personeelsvergadering KS 

16 D GROOTOUDERFEEST  kleuterschool.   
Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke, 2A, 2K en groep A van het 3de 
en 4de leerjaar.     MDO Lagere school          Personeelsvergadering LS     

17 W  

18 D Extra fietsen 2de leerjaar. 
Verkeer: Opleiding Dode hoek (vrachtwagens) 5de en 6de leerjaar. 

19 V DAG VAN DE OUDER! Koffie onder de luifel voor wie dat wenst.             
+ Dag van de jeugdbeweging!       Creatieve namiddag lagere school.       

20-21 Z/Z  

22 M Zwemmen 5de en 6de lj..    Bibliotheekproject ‘Anne Franck’: L5W, L6W.        
Overleg Scholengemeenschap NoordrAnt . 

23 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Joke, 2A, 2K en groep B van het 3de 
en 4de leerjaar.          MDO LS.                   Lunchverg. KS.     

24 W  
25 D Extra fietsen L3T. 

26 V Kernteam ZILL 
27-28 Z/Z RAPPORT 1           Wandeling Oude Landen: L5 en L6. 

Bibliotheekbezoek: L2K, L2A, L3A. 
29 M Begin van de herfstvakantie. 

30-31 D/W  


