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Verderop in dit maandblaadje onderschrijf ik de zichtbaarheidsactie door 
te noteren “Zorg dat je gezien wordt in november!”.  Ik wil iedereen 
aanmoedigen om ervoor te zorgen dat je gezien wordt als voetganger of  
fietser tijdens de komende donkere maanden.   
Ik durf echter hopen dat we we geen fluo nodig hebben vooraleer we 
elkaars noden echt zien.  Je ‘veilig voelen’ heeft ook een betekenis op het 
vlak van ‘erbij horen’ en ‘samen beleven’.  Gewoon oog hebben voor elkaar 
lijkt zo eenvoudig, maar dat is het niet.  Zeker niet in de alledaagse drukte.  
Merken we wel voldoende op dat iemand zich verveelt, zich wat terugtrekt 
of zich ongemakkelijk of alleen voelt?   We zijn weer een tijdje verwend 
door het daglicht.  Het doet deugd als het volop aanwezig is.  Wanneer de 
dagen door het winteruur onverwijld korter worden, merken we ook vaak 
bij kinderen, en bij elkaar, dat het niet altijd even makkelijk is om het  
te verwachten ritme en druk van de maatschappij bij te houden. Toch? 
Geef daarom de wintermodus bewust een andere aardige en genoeglijke 
toets.   Als donkere dagen eenieder onder een deken trachten te 
bedekken, is het tijd om jouw ‘doos vol sfeer’ boven te halen.  Daar bepaal 
je resoluut de stemming mee in je gezin!   Je sluit er eenzaamheid en 
verveling mee uit.  Wat zit er in jouw doos vol sfeer?  Een zaklamp 
misschien?  Daar kan je alvast  ’s avonds met je kinderen de tuin mee 
verkennen.  Wanneer deed jij dat voor het laatst?  Of kies jij ervoor om de 
lichten te doven en gezelligheid te creëren met een aantal kaarsen of 
organiseer je liever een schaduwspel?   Haal je een nieuw gezelschapsspel 
of een voorleesboek uit de doos vol sfeer, dan wordt dat zondermeer 
plezierig.   De beste kampen bouw je met kussens, lakens, misschien zelfs 
met een koffietafel of een stoel.  Of ben je daar ineens te oud voor 
geworden? Nee, toch?   
De donkere dagen nodigen je uit om af te dalen in de leefwereld van je 
kind.   Open vanavond nog ‘jouw doos vol sfeer’.   Ik ben er rotsvast van 
overtuigd dat jullie er samen enorm van zullen genieten!  
 
Jan De Belder 
Directeur 
 
 



Juf Kathleen neemt een nieuwe uitdaging aan en zal voortaan in 
het zuiden van Antwerpen op haar ervaring als kleuterleidster 
beroep doen.  Als kleine kapoen zijn de eerste stapjes op school 
bijzonder spannend.  Jarenlang heeft juf Kathleen de kapoenen 
in haar gemengde klasgroep op weg gezet en met de beste 
zorgen omringd.  Een sterk schoolteam is samengesteld uit tal 

van persoonlijkheden die ieder een unieke plaats innemen die ze met hun 
eigenheid kleuren.  Juf Kathleen wil wat dichter bij huis aan het werk en 
haar ervaring en haar gedrevenheid in een begeleidende functie 
doorgeven.  Ze heeft ervoor gekozen om op zeer korte tijd op een nieuwe 
functie in te gaan.  Ze kan meteen starten in een zorgnetwerk in de streek 
waar ze woont.  Ze wordt als klastitularis vervangen door een krachtige en 
zorgzame leerkracht die in de visie van onze school past.   
Juf Lore Nys heeft reeds ervaring in een andere school van onze 
scholengemeenschap en start nu met vertrouwen als klasjuf op de Bunt. 
We wensen juf Kathleen hierbij graag een gelukkige tijd toe in haar nieuwe 

functie als ondersteuner.  We zullen haar in onze dagelijkse 
werking missen!  Maar collega blijft ze voor het leven!   Ik 
hoop dat dit geen vertrek is maar enkel een nieuwe levensfase.  

‘DANKJEWEL’ Kathleen voor de zorg en vakbekwaamheid waarmee jij op 
onze Buntse school met een groot hart school hebt gemaakt! 

 
Heb jij al eens deelgenomen aan de quiz van het Oudercomité?  
Op 19 november organiseren de leden een toegankelijke quiz.  
Waar en wanneer? 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 via:  
https://forms.gle/o6T6Pi13e92qtFiw9  
 
 

In november trekken we de zichtbaarheidsactie op gang!  
Gezien worden in het verkeer is ons doel!   Meteen 
na de vakantie zullen we weer onverwacht, maar 

plichtsgetrouw, postvatten aan de schoolpoort om de 
kinderen aan te moedigen om deel te nemen aan de 
fluoactie!  Jij doet toch ook mee?  

https://forms.gle/o6T6Pi13e92qtFiw9


Pedagogische bezorgdheid :   Er is niets mis met het woordje ‘neen’!  Een 
behoorlijke toelichting aan je kind kan trouwens telkens voor een 
aanneembare verklaring zorgen.   Het punt dat we hier willen maken, gaat 
niet over een schoolse aangelegenheid maar wel over onze bezorgdheid 
van overmatig geweld op TV en het daar bijhorende ouderlijke toezicht.   
Zo zijn er heel wat nieuwe Tv-series, waar geweld mee gemoeid is, die 
jonge kinderen alleen of met vriendjes bekijken.  We kregen zo 
bijvoorbeeld een aantal bezorgde meldingen van ouders over het Netflix-
drama Squid Game.  Ik geef dus graag het advies om geweld bespreekbaar 
te maken in het gezin.  Als ouder voldoende toezicht houden op wat 
kinderen volgen op TV, of via andere sociale netwerken, is broodnodig. 
Niet alles is goed voor het jonge kind als toeschouwer.  Het is immers niet 
makkelijk om alles correct te plaatsen als je jong bent.  Naast invloeden 
van ouders en hun leeftijdsgenoten vormt TV ook de persoonlijkheid van 
uw kind.  Daar moeten we ons bewust van blijven. Toezicht op TV-
programma’s of sociale media is dus meer dan ooit noodzakelijk.  
 

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 en je geen gehoor krijgt. Dan belt de centrale telkens 
terug.  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. Wie dus onverwacht laat is bij het afhalen 
van zijn of haar kinderen kan tijdens de nabewaking niet terecht via de 
vaste lijn van het secretariaat. Dit kan dan nog enkel via het bovenstaande 
gsm-nr. van de nabewaking!  Maar juf Mireille wil ook graag op tijd thuis 
zijn. We verwachten dus eigenlijk iedereen op tijd. ;-)  
 

 

De nieuwe datum van ons schoolfeest = 14 mei 2022 
We hebben vernomen dat de eerste communie terug in de 
kerk van Sint-Theresia zal doorgaan en dit op de 
vooropgestelde datum van ons schoolfeest. Omdat de 
communiewerking ons nauw aan het hart ligt, hebben we 
besloten om de vooropgestelde datum te wijzigen zodat de 

eerste communie een echt ongestoord feest kan worden.  We schuiven het 
Regenboogfeest daarom een weekend op.  U ontvangt later meer info over 
de plezierige schoolfeestactiviteiten.  U komt toch ook?  



Op 29 en 30 januari ’22 gaat onze musicalvoorstelling door.   We geven nu 
reeds mee dat een covidpas vereist is voor alle aanwezigen boven de 12j. 

 

 

                                     November 2021 
1 M Allerheiligen 
2-5 D-V Herfstvakantie. 
6/7 Z/Z  
8 M Start van de zichtbaarheidsactie!  

Medisch onderzoek 1ste leerjaar juf Joke. 
9 D Zwembeurt paarse kleuters van KEli en KS,  groep A van het 1ste, 2de 

en 3de leerjaar.               
  Zitdag CLB.                 De paarse kleuters blijven slapen op school. 

10 W Netbaltornooi L6W.  Extra sport L2 + L4    Algemene directieraad.    

11 D Wapenstilstand    Vakantiedag 
12 V Pedagogische studiedag = vrije dag voor alle leerlingen.                                              
13 Z  

14 Z  
15 M Start Voorleesweek! 

Zwemmen 5de lj..                        Zorgoverleg kleuterschool deel 1.                                               
 Start Oudercontactenweek lagere school  

16 D Zwembeurt paarse kleuters van KEli en KS , groep B van het 1ste, 2de 
en 3de leerjaar.          
Stuurgroep preventie. 

17 W Netbaltornooi L5E.        Extra sport  L1 + L3. 

18 D Klankbordgroep(Leerlingenraad 3-4-5-6)   Zorgoverleg kleuters deel 2 
PITO STEM-mobiel komt op bezoek voor L6V. 
                 Personeelsverg. kleuterschool met pedagogische invulling. 

19 V                                                                                      QUIZ Oudercomité 

20-21 Z/Z  
22 M                                                                   Evacuatieoefening toezicht. 

23 D Zwembeurt paarse kleuters van KEli en KS ,  groep A van het 1ste, 2de 
en 3de leerjaar.   Zitdag CLB.                       Lunchverg. kleuterschool.   
Personeelsverg. lagere school. 

24 W Extra sport L2 + L4 + L6       
25 D Medisch centrum 4de leerjaar.         Lunchvergadering lagere school. 

Bibliotheek BIBKNIP L6. 
26 V Creatieve namiddag lagere school.  

Dagelijks Bestuur KOBA Noordkant vzw.           

27/28 Z/Z  
29 M Zwemmen 5de lj..                        Medisch centrum L6A. 
30 D Zwembeurt paarse kleuters van KEli en KS , groep B van het 1ste, 2de 

en 3de leerjaar.            Lunchverg. kleuterschool.    


