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Wat werden we de voorbije zomerperiode toch gezegend door aangename 
temperaturen.   De hemeltinten wijzigen nu echter meerdere malen per dag.  
Ondanks het feit dat kinderen de wolken zo graag blauw kleuren, tonen de 
grijswaarden zich nu volop tussen de snel bewegende witte stapelwolken.  
Sinds de zon zich rond 21-23 september boven de evenaar heeft genesteld, begint 
de herfst zich volop te manifesteren.  Op die overgangsdagen konden we overal 
ter wereld even van een even lange nacht genieten.   
In oktober durft het weer al wel eens onverwacht (ver)keren.   Een regenjas en 
een trui is dus vanaf nu op school geen luxe, maar een dagelijkse noodzaak.   
Gelieve vanaf heden de kledij van uw kind aan de wisselende 
weersomstandigheden aan te passen.  Wees paraat, zou Sir Robert Baden-Powell 
(Stichter van de Scouts) ons meegeven.  Bekijk en bespreek samen met je zoon of 
dochter welk soort kledij het die dag best draagt.  Kinderen zijn zich daar niet 
altijd even bewust van.  Bespreek misschien meteen even een aantal 
herkenningspunten op de kledij.  De meeste kinderen van een basisschool 
herkennen immers nauwelijks hun eigen kledij nadat ze die even aan de kapstok 
hebben gehangen.  Hun naam in het etiket schrijven, helpt ons allen om de 
jaarlijkse berg van verloren voorwerpen te verkleinen.   
We kiezen hier alvast niet om te zitten kniezen over wat er komen gaat, het 
nieuwe seizoen heeft immers volop kleur en gezelligheid in zich.  Elk seizoen 
nodigt je uit om op een andere wijze te kijken, te appreciëren en te genieten. Er 
gebeurt wat om je heen.   Het is het moment om eens op kleuren- en 
vormenzoektocht te gaan met je kind.   Zet je zintuigen aan het werk en waardeer 
de ontluikende ochtend.  Herfstvruchten  tonen je de weg, bladeren geven nieuwe 
tinten prijs, ochtendmist deelt de grijswaarden en de zon biedt een nieuwe gloed.  
Ik daag je uit om de tot rust te komen als volwassenen door mee te kleuren.  Ik 
heb het hier specifiek over samen met je kind met de kleurpotloden aan het werk 
te gaan.   Meespelen met je kinderen is bijzonder waardevol.   Verwonder je terug 
over de schakeringen in een eenvoudige kleurpotlodendoos en zet je met papier 
mee aan tafel.  Ouders, kinderen, kleurpotloden, papier en een klok die we even 
minder belangrijk vinden dan het moment!   Dat is een succesformule voor puur 
geluk!   Twijfel niet en ga ervoor.   Zet je dit weekend samen aan tafel en kom 
samen tot rust.  Kleur mee!  
 
Jan De Belder 
Directeur 

 



 
Wil jij ook graag de foto’s van de musical bekijken?  
Ga dan naar de website van de school.   www.vbsdebunt.be  
Als je via de link de foto’s wil bekijken, krijg je de vraag om 
eerst het volgende  wachtwoord  in te voeren.    
                         Wachtwoord =  MusicalProject2022 
 

Was jij op RECUP-festival ? 
Ik wel!   De leden van het Oudercomité lieten zich niet kisten door het gure weer.   
Ze hebben, op zijn Bunts, voor een prachtig plezante, toffe dag gezorgd.  De leden 
hebben samen opgebouwd, georganiseerd en perfect opgeruimd. Zalig toch!   
Het werd een feest met voor elk wat wils.  Je kon er op tweedehandsmarkt gezellig 
snuffelen in het aanbod van kledij en speelgoed.  Ondertussen kon je met een drankje, 
hotdog of frietje langs de zijlijn genieten.  De werkwinkels deden de naam van dit 
festival alle eer aan want je kon er batikken en talrijke oude stoffen en verloren kledij 
een nieuw leven geven.  De eerste naai- en stikervaring bij kinderen was een succes.  In 
de knutselateliers werden de kinderen een ervaring rijker.  De aansluitende kinderfuif 
werd opgeluisterd door tal van kinder-Dj’s.  De nieuwe popcornmachine had bijzonder 
veel aantrek.   Het was teamwerk!   Ik wil dus graag iedereen bedanken voor de inzet en 
het enthousiasme.   Met het samenbrengen van zoveel ouders en kinderen heeft ons 
oudercomité stevig schoolgemaakt.  
 

Info over de maandrekening:  
Op onze school ontvangt iedereen tweemaandelijks een schoolrekening.  
U ontvangt zo 5 schoolrekeningen per jaar. De onkosten kan u terugvinden in het boekje 
begin schooljaar (= maandblaadje van september).  U kreeg dit eind augustus via mail 
maar u kan het ook nog op de website van onze school terugvinden. 
De leerkrachten brengen de laatste dag van de tweede maand hun onkosten van 
uitstappen, ineten, toezicht enz, binnen bij de boekhoudcel.   

Rekening 1 = September- oktober            Rekening 2 = November- december 
Rekening 3 = Januari – Februari                Rekening 4 = Maart-April 
Rekening 5 = Mei- juni 

In de boekhoudcel worden de rekeningen in de eerste week van de volgende maand 
opgemaakt en via mail naar uw mailadres verzonden.  U ontvangt dus een 
schoolrekening in de eerste week van november, januari, maart, mei en juli.  Indien u de 
rekening niet hebt ontvangen, vragen wij u contact op te nemen met de school.  
Omdat de facturen digitaal worden doorgestuurd, vragen wij dat u bij het ontbreken 
van een rekening eerst uw ‘spam’ of ‘ongewenste mail’ - folder nakijkt.  Voeg dit 
mailadres alvast toe aan jouw contacten: schoolrekeningen@vbsdebunt.be .   Zo kan 
je vermijden dat schoolrekening voortaan in jouw spam of ongewenste mail 
terechtkomt.   Spring op een vrijdag even binnen op het secretariaat als u vragen hebt.  
Secretaresse Hilde volgt dan de rekeningen op en zal jullie graag verder helpen.  
 

http://www.vbsdebunt.be/
mailto:schoolrekeningen@vbsdebunt.be


 

 
 
 
 
 

Een belangrijke noot, met 5 oktober, dag van de leerkracht, in het 
vooruitzicht  Dan is het nu, na de succesvolle 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 de kinderen meteen na deze oktobermaand een weekje 
vakantie aanvatten?   De herfstvakantie start op 31 oktober en loopt tot en 
met 4 november!   We verwachten jullie pas terug op maandag 7 november. 
 

Er stond een Zetfoutje in het maandblaadje van september:  Gelieve de 
zwemdata 4de lj. aan te passen: Het is niet 7 maar wel maandag 6 maart 

en 20 maart is er geen zwemmen want dan is het een facultatieve 

verlofdag. 
 
Op 21 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!  
 
Wie snel even een datum wil terugvinden, kan steeds terecht op onze 

website.   www.vbsdebunt.be   Je kan er de maandblaadjes van de laatste 
12 maanden terugvinden. 
 
Wil je ons telefonisch bereiken?   Vanaf heden is er slechts één 
telefoonnummer waarlangs u de school kan bereiken.   03/542 37 72  Ook 
tijdens de voor- en /of de nabewaking kan u enkel terecht op dat nummer.   
Het oude gsm-nummer vervalt.  Opgelet! Er is geen bezettoon!   Als u geen 
gehoor krijgt, is de telefoon bezet. Spreek dan altijd een bericht in.   De 
centrale belt ons, na elk gesprek, steeds terug zodat we alle opgenomen 
berichtjes kunnen beluisteren. 

Op woensdag 12 oktober 2022 is er geen les voor de leerlingen. 
Alleen de leerkrachten komen dan naar school  

voor een opleiding tijdens de pedagogische studiedag. 

http://www.vbsdebunt.be/


 
 

1-2 Z/Z                                                        Oktober 2022 

3 M Vertrek Circusklassen te Lokeren 1ste en 2de lj..         Rollebolle Paarse kleuters. 
Zwemmen 5de + 3de lj. meester Sam.     Medisch onderzoek CLB 4de leerjaren.   
L4: spreker over energie.            

4 D CLB zitdag = na afspraak ook steeds voor ouders.       Lunchverg. kleuterschool.          
Medisch onderzoek CLB 4de leerjaren.        Zwemmen paarse kleuters KEls, KD. 
L4: spreker over seizoensgroenten.         

5 W DAG van de leerkracht.         Extra sport L6 + L3 + L1           
Einde  Circusklassen 1ste en 2de leerjaar (12uur).       

6 D Zorgoverleg LS                                                                                            

7 V  

8-9 Z/Z                                                         

10 M Het Oudercomité biedt vandaag een ontbijt aan de leerkrachten aan.  
Start Fluo-actie!                                   Personeelsvergadering LS            
Vandaag nemen we de foto’s voor de verjaardagskalender(Zie brief thema!)                                                                                        

11 D Vandaag is het Wereldmeisjesdag.                      Personeelsvergadering KS            
Zwemmen paarse kleuters KEls, KD + groep B van 1ste, 2de lj.     CLB zitdag. 

12 W                  Pedagogische studiedag = vrije dag leerlingen.  

13 D Zorgoverleg LS            

14 V  

15-16 Z/Z  

17 M Zwemmen 5de + 3de lj. meester Sam. 

18 D Zwemmen paarse kleuters KEls, KD + groep A van 1ste, 2de lj. 
Zorgoverleg LS    

19 W Extra sport  L2 + L4 + L5                    Kijkdag voor nieuwe instappers.           

20 D                                            

21 V GROOTOUDERDAG kleuterschool!            DAG van de jeugdbeweging! Draag 
je uniform op school.        Creatieve namiddag.    

22-23 Z/Z  

24 M Oudercomité 20uur.   

25 D Zwemmen paarse kleuters KEls, KD + groep B van 1ste, 2de lj.                                           
MDO LS.                                                Lunchverg. Kleuter- en lagere school. 

26 W Extra sport L6 + L3 + L1.            

27 D Het 5de leerjaar gaat op havenrondvaart en in de namiddag bezoeken ze het 
MAS en Portopolis.                     

28 V RAPPORT 1.               L3: spreker over afval sorteren.         

29-30 Z/Z  

31 M Begin Herfstvakantie: we verwachten jullie pas terug op maandag 7/11 


