
Oktober 2021       
 

Na 22 effectieve schooldagen steekt de tweede schoolmaand haar neus al aan 
het venster.  Naar school gaan, hoort opnieuw tot “de gang van zaken”.   
Iedereen heeft de routine al in haar of zijn dagelijks DNA.   Nu we de 
coronamaatregelen toch meer en meer mogen versoepelen, grijpen we hier de 
vrijheid met beide handen, en durven we de ‘standaard’ te tarten en 
doorbreken we het stramien beetje per beetje.   Stilletjes aan weer met volle 
overtuiging mogen ontmoeten en iedereen weer wat dichter bij elkaar 
brengen, daar hopen dit schooljaar op.   We willen ook snel weer zichtbaar, één 
gemeenschap zijn.   We willen de veiligheid die bepaalde geplogenheden 
bieden, zeker niet overboord gooien maar als gewoontes door gewenning 
dreigen een sleur te worden, keren we vastberaden het roer.  We houden het 
kompas in de gaten en varen de einder af met grote dromen in het vizier.   Ik 
geef graag toe dat de soep hier al borrelt.  Het team maakt zich immers op om 
jullie kinderen een verrijkende ervaring mee te geven tijdens de komende 
musical.  Teksten en liedjes gonzen al doorheen de Buntse bladeren en krijgen 
stilletjes aan betekenis voor elk enthousiast teamlid. Het tijdstip om ook onze 
leerlingen te prikkelen is er.  Januari wordt op zijn minst sprakelend!  Ben je 
klaar voor trots, spanning, ontroering en een zalige schaterlach?  Noteer dan 
het weekend van 29-30 januari maar met stip in je agenda.  Er is echter meer 
op til.  In de zomerperiode hebben we reeds onze stoute schoenen 
aangetrokken en, met de glimlach waarmee we betere tijden verwelkomen, de 
poort naar tal van initiatieven open gezet.   Zo kijken we bijvoorbeeld uit naar 
de grootouderdag waar grootouders een actieve wandeling zullen aanvatten 
met hun kleinkind, het bezoek van de Technotrailer en de STEMmobiel op ons 
domein, klasdoorbrekende creatieve namiddagen, openluchtklassen en 
uitstappen, genieten van de wekelijkse kleuterpoppenkast, tal van 
nascholingsinitiatieven voor het leerkrachtenteam, de overwinning van het 
zwemwater, ... en zoveel meer.   Op de Bunt hebben de bubbels hun waarde 
bewezen. Toch zijn we overtuigd dat het stilaan tijd wordt om ze met de 
nodige voorzichtigheid te doorprikken.   Ik wil wel meteen iedereen 
geruststellen met de boodschap dat we alert blijven terwijl we onze 
verdwenen vrijheden aan het heroveren zijn.   
Kijk jij alvast mee recht vooruit, naar daar waar het gebeuren gaat?   
 

Jan De Belder 
Directeur 



Een belangrijke noot met 5 oktober in het vooruitzicht =  
 

Dan is het nu, na de succesvolle atleten op de voorbije 
olympische spelen en de renners in het spannende 
wielerwereldkampioenschap, tijd om het schoolteam even in 
de bloemetjes te zetten.  Om jullie kinderen een vlotte start 
te bezorgen hebben alle collega’s al met een groot hart 
school gemaakt. Daar ben ik hen bijzonder dankbaar voor.   
Een dikke dankjewel voor die vlotte start! 

 
Wist je  

- dat we op onze school 12  ‘CO2 meters’ hebben geplaatst die de lucht 
afspeuren?  Zo kunnen we bewuster blijven ventileren. Ze passen perfect 
in een blijvend gezondheidsbeleid.  

- dat we meteen na deze oktobermaand een weekje vakantie aanvatten? 
De herfstvakantie start op 1 november en loopt tot en met 5 november!  

- dat we voor het publiek dat naar de musical wil komen een Coronapas 
zullen hanteren?  Een verwittigd ....  is er twee waard.  
 
 

 
 
 
 
 

 

We werden in september gezegend door vele droge dagen  

en aangename temperaturen.   In oktober kan dat al wel eens 

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

Pas de kledij van jouw kind aan de weersomstandigheden aan a.u.b.. 
  
 

Op 22 oktober vieren we de dag van de 
jeugdbeweging.    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 leerkracht!  

Op woensdag 13 oktober 2021 is er geen les voor de leerlingen. 
Alleen de leerkrachten komen dan naar school  

voor een opleiding tijdens de pedagogische studiedag. 



Pedagogische tip: Rollen doorbreken:  
Rolpatronen kan je niet doorbreken door 
poppen te kopen voor je zoon of een 
brandweerwagen voor je dochter.  

• Bied je kind een ruime wereld aan 
met veel keuzemogelijkheden qua 
speelgoed en boeken. Is K’NEX, 
Stratego en voetbal enkel voor jongens?  Kook eens samen met je zoon, 
laat hem voelen dat je het belangrijk vindt dat hij bv. kan zorgen voor een 
huisdier.  En waarom niet met meisjes constructies bouwen, timmeren, … 

• Leer je kind gevoelig zijn voor discriminatie en scheve toestanden in de 
wereld. Toon bijvoorbeeld hoe vrouwen door de reclame worden 
behandeld, bespreek dat. Maak ze kritisch tegenover films, lees- en 
schoolboeken die vaak de klassieke rolpatronen bevestigen. 

• Prestatiegerichtheid, ambitie, dominerend en agressief gedrag krijgen in 
onze maatschappij een hoge waardering. Doorprik dat en wijs erop dat 
zorg, geduld, warmte, grote relatiebekwaamheid en 
aanpassingsvermogen even belangrijk zijn voor de kwaliteit van 
samenleven. Voor jongens en voor meisjes.  

• Zorg thuis voor een open klimaat. Toon dat je geïnteresseerd bent in hun 
gevoelens.  

 
 

Ken je Generatie Rookvrij?  
Alle Vlaamse scholen zijn sinds 1 
september 2018, bij wet, volledig 
rookvrij.  De afgesloten én ook open 
ruimtes, zoals de speelplaats.  
U hebt waarschijnlijk de signalisatie 

al opgemerkt op het domein. Zo willen we voor 
iedereen duidelijk maken dat jouw school rookvrij 
is.   We beseffen wel degelijk dat het niet makkelijk is om te stoppen met 
roken.  Daarom willen we hierbij de nodige info meegeven voor wie toch wil 
proberen om te stoppen met roken. Wil je stoppen met roken? Tabakstop 
biedt een virtuele steungroep op Facebook “Stoppen met roken. Samen lukt 
het!” waar (ex-) rokers elkaar ondersteunen 💪 en advies krijgen van 
tabakologen. Wacht niet langer, en sluit je vrijblijvend aan. 



 
 

Oktober 2021 
1 V Bibliotheekbezoek L4 en L3.   

Het 5de lj bezoekt het dierenopvangcentrum in Kapellen. 

2-3 Z/Z                            

4 M Vertrek Sprookjesklassen te Lokeren 1ste en 2de leerjaar.          
Zwemmen 5de lj.          Medisch centrum L6V.      

5 D DAG van de leerkracht.         Lunchverg. kleuterschool.          CLB zitdag.    
Zwemmen paarse kleuters KEli, KS, groep A van 3de lj. + 6de lj.   

6 W Extra sport L6 + L3            Einde Sprookjesklassen 1ste en 2de leerjaar (12uur).       

7 D                                                                                    Personeelsvergadering KS            

8 V Individuele foto’s kleuterschool en broers en zussen ganse school. 

9-10 Z/Z                                                         

11 M Wereldmeisjesdag!      Personeelsvergadering LS            
Het Oudercomité biedt een ontbijt aan de leerkrachten aan. (dag van de lk)          
Vandaag nemen we de foto’s voor de verjaardagskalender(Zie brief thema!)                                                                                        

12 D Zwemmen  paarse kleuters KEli, KS, groep B van 1ste, 2de en 3de lj. 
 CLB zitdag. Lunchverg. kleuterschool.    

13 W                  Pedagogische studiedag = vrije dag leerlingen.  

14 D Medisch centrum 5de leerjaren.      

15 V Dagelijks Bestuur.   

16-17 Z/Z  

18 M Zwemmen 5de lj.                          De Technotrailer komt naar school 6de lj. 

19 D Zwemmen  paarse kleuters KEli, KS, groep A van 1ste, 2de, 3de lj. 
De Technotrailer komt naar school 5de lj.     Zorgoverleg LS   Lunchverg. Ks.      

20 W Zorgoverleg LS           Extra sport L6 + L4 + L3 + L1             

21 D Overleg Scholengemeenschap.    
                                          Pedagogische avond voor personeel kleuterschool. 

22 V DAG van de jeugdbeweging! Draag je uniform op school vandaag. 
Zorgoverleg LS.       Individuele foto’s lagere school.   Creatieve namiddag.    

23-24 Z/Z  

25 M Lunchvergadering LS        

26 D Zwemmen  paarse kleuters KEli, KS, groep B van 1ste, 2de en 3de lj. 
MDO 1ste tot 6de lj..       Lunchverg. kleuterschool.     Oudercomité 20uur.   

27 W GROOTOUDERDAG kleuterschool.  Extra sport 2de lj. 

28 D PITO ‘STEM MOBIEL’ komt naar school  6de lj.   
Extra sport L5 + L4 + L2      

29 V RAPPORT 1.                       Het 5de leerjaar gaat op havenrondvaart. 

30-31 Z/Z  


