
Oktober 2020 
 

Als de tweede maand van het schooljaar zich aankondigt, realiseren we ons wat 
bijzonder vlot loopt en wat er extra aandacht verdient.  Evalueren en bijsturen is 
een constante oefening in een leerhuis zoals het onze.   Als praktische afspraken 
stilaan gewoonten worden, is de tijd gekomen om wat dieper te kijken. We willen 
er zeker van zijn dat ieder kind zich wel zo goed voelt als het ons laat uitschijnen.  
Jaarlijks merken we dat kinderen in deze nestelfase mekaar wat meer gaan testen 
of het vuur aan de schenen durven leggen.   Kinderen manifesteren zich soms te 
veel of sluiten al te makkelijk een potentiële boezemvriend uit.  Elkaars emoties 
herkennen, is immers niet vanzelfsprekend.    Daarom zetten we deze maand het 
woordje ‘ELKAAR’ in het vet in de agenda.    Rekening houden met ......, lief zijn 
voor ......, respect hebben voor ......, kansen geven aan ...... .   Het is nodig dat we in 
oktober resoluut inzetten op ‘vriendschap’.   Koeioneren, bully, jennen, pesten, 
kwetsen vervangen we bewust door uitnodigen, meetellen, oog hebben voor 
ieders eigenheid.  Jouw kind mag anders zijn!  Zeg maar met overtuiging ‘Uniek 
zijn’.  Het zijn niet de roepers die je later zullen verrassen.   Het maakt het er niet 
makkelijk op dat kinderen wielrenners zien duwen en trekken tijdens een spurt 
om als eerste de witte lijn te passeren, dat ze voetballers komedie zien spelen als 
ze niet krijgen wat ze willen, dat ze horen dat invloedrijke personen honderden 
dagen nodig hebben om akkoorden te sluiten en dat we met zijn allen, buiten de 
vakantieperiode, onvermijdelijk heel wat minder tijd hebben voor elkaar.  
Verwachten wij daarentegen niet allemaal dat onze kinderen leren om ‘overeen te 
komen’?    Ach, laten we het maar niet teveel over tegenstrijdigheden hebben.  
Daarom praten we deze maand nog meer over empathie.  Kies jij mee voor de 
positieve kijk om oplossingen aan te pakken?  Het is maar hoe je het bekijkt, toch?  

: ( : 
De vorige dagen hebben de regenbuien hun uiterste best gedaan om ons op de 
circusklassen, van het eerste en tweede leerjaar, duidelijk te maken dat we onder 
een dik wolkendek verscholen zaten. We hebben er echter voor gekozen om ze 
achteloos te laten passeren en hebben met volle teugen van elkaars samenzijn 
genoten.  Samen zingen, spelen, verhalen beluisteren, zingen rond het kampvuur, 
ravotten in het bos, slapen in een kasteel, .... . In ons kasteel scheen de zon harder 
dan ooit en werden er volop banden gesmeed.   
 
Geef jouw kind deze week wat extra tijd cadeau en maak van je thuis een even 
zonnige omgeving.  Dan komt de rest vanzelf.  Zo bouwen we samen aan het 
‘veilige huis’ dat we allemaal verdienen!   

Samen maken we het verschil! 
Jan De Belder 
Directeur 



Woensdag 7 oktober 2020 is een facultatieve verlofdag.  
Facultatieve verlofdag = vrijaf!  
De school is dan gesloten.  
 

 
Pedagogische tip:    

Zorg dat jouw kind het telefoonnummer van één of beide ouders en 

het thuisadres uit het hoofd kent.   Vraag aan je kind om steeds 

aan jou te melden waar ze heen gaan.   
 

 
wafeltjes, wafeltjes, wafeltjes, 

wafeltjes, wafeltjes, wafeltjes, 

wafeltjes, ... werken de smaakpapillen al?     

U kan nog bestellen tot en met maandag 5 oktober!    

Twijfel niet!  U steunt hiermee het leesplezier! 
 
 

De schooltoeslag (Groeipakket) 

Kinderen die kleuter-, lager of secundair onderwijs volgen kunnen rekenen op een 
jaarlijkse schooltoeslag als het gezinsinkomen voldoet aan de 
inkomensvoorwaarde. 
U ontvangt de schooltoeslag automatisch van uw uitbetaler van het 
Groeipakket tussen september en december. 

Meer info kan u vinden via de onderstaande website:  

https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-groeipakket  
 

 

 

Vrijdag 23 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! 
Directeur Jan, juf Els (KE), meester Wilfried(L6), Juf Els (L5), 
Juf Chantal (Zorg), meester Sam(L2) en Maarten 

(Vrijwilliger)hebben een hele scoutscarrière achter de rug.   Juf Domino (KD) 
zet zich nog steeds in voor de CHIRO. Juf Joke (KJ), Juf Tinne VL (KT),Juf Ingrid 
(L1I), Juf Ingrid VL (Godsdienst) waren vroeger ook trotse leden van de 
CHIRO. 
 

https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag/contactgegevens-uitbetalers-groeipakket-kinderbijslagfondsen
https://www.vlaanderen.be/het-groeipakket-nieuwe-kinderbijslag/contactgegevens-uitbetalers-groeipakket-kinderbijslagfondsen
https://www.vlaanderen.be/de-schooltoeslag-groeipakket


  

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

vakantiedata duidelijk in aangegeven!  
 
 
Van 2 november tot en met 6 november 2020 is het  

Herfstvakantie.     Het is een tijd van ‘Gedenken’ 
1 november = Allerheiligen: het feest van alle Heiligen. 
2 november = Allerzielen: we vieren alle doden. Wij denken 
aan hen en aan het leven en de dood.   
 
 

In gesprek met je kinderen? 
“Je kunt niet altijd krijgen wat je wil, 

maar je kan altijd waarderen wat je hebt.” 

                          
 

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. 
 

 
 

 We werden begin schooljaar gezegend door de stralende zomerzon en 
aangename temperaturen.  In oktober kan dat al wel eens 

verkeren.   Een lichte regenjas (in de boekentas) is dus geen luxe! 
 
 

Pedagogische tip 
Geef je kinderen dagelijks verantwoordelijkheid. 

Boekentas dragen, veters knopen, voor een huisdier zorgen, boterhammen 
smeren,  …….. .            Zorg voor extra tijd en ruimte. 

Geef aanzetten en een steuntje in de rug maar  
neem het niet van hen over!  

Van fouten kan je leren. 
 



 

                                                              OKTOBER 2020 
1 D Bibliotheekbezoek 4de leerjaren. 

2 V Startviering met kinderen.  
We nemen de foto’s voor de verjaardagskalender 2021! Breng een 
attribuut mee van het beroep van de maand of kies een bijpassende 
kleur. Doe geen aankopen! 
Laatste mogelijkheid om wafeltjes te bestellen!   

3-4 Z/Z  

5 M DAG VAN DE LEERKRACHT Het Oudercomité nodigt de leerkrachten uit 
op een ontbijt!     Fietsbehendigheid 3de lj. 

6 D Extra sport L1S, L2S, L3T, L4A.                            Lunchvergadering KS.       
Zwembeurt KD+KS, groep B van het 1ste, 2de en 3de leerj.  

7 W verlofdag = vakantiedag!     

8 D  
9 V Bibliotheekbezoek L3A 

10-11 Z/Z  

12 M Zorgoverleg LS ( 1-2)      Zwemmen 5de lj.    Lunchvergadering lagere 
school.        Start WEEK van het bos. 

13 D Zwembeurt KD+KS en groep A van het1ste, 2de en 3de leerj.  
Extra sport L1I, L2K, L3A, L4V.         Lunchvergadering kleuterschool.  

14 W Zorgoverleg LS ( 5-6)  
15 D Zorgoverleg LS ( 3-4)  

16 V Klasfoto’s          Bibliotheekbezoek L3T       Dagelijks Bestuur KOBA             
17-18 Z/Z  

19 M Personeelsvergadering Ls 
Medisch onderzoek 6de lj.     Fietsbehendigheid 1ste lj. 

20 D Extra sport L1S, L2S, L3T, L4A                Personeelsvergadering Ks 
Zwembeurt KD+KS en groep B van het 1ste, 2de en 3de leerj.  
MDO 1-2-3                        

21 W  

22 D Bibliotheekbezoek L1I 

23 V Bibliotheekbezoek L1S                  Dag van de jeugdbeweging!         
Creatieve namiddag lagere school.    

24/25 Z/Z  

26 M Zwemmen 5de lj.      Overleg Scholengemeenschap NoordrAnt.  

27 D Zwembeurt KD+KS en groep A van het 1ste, 2de en 3de leerj.  
Extra sport L1I, L2K, L3A, L4V                             MDO 4-5-6 
Pedagogische avond ‘leerplan ZILL’ voor leerkrachten..      

28 W Zorgoverleg kleuterschool.             

29 D Zorgoverleg kleuterschool.             
30 V Rapport 1     Evacuatieoefening basisschool.    

31 Z  
1 november Allerheiligen                    Begin van de herfstvakantie. 
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