
                   November 2022  
 

Deze periode nodigt je uit om terug te blikken en mooie herinneringen 
boven te halen van vervlogen dagen.  Over de mensen om je heen of over 
diegene die je dierbaar waren maar die je nu enkel in je hart bezit.   
De meeste mensen houden zich (on)bewust vast aan iets specifieks dat je 
aan een dierbaar persoon doet denken.  Voor de éne is dat de regenboog 
die door zijn kleurenpracht onverwacht emoties wakker schudt. Voor de 
ander is dat gewoon de deugd van een wandeling of de ontmoeting met 
een vertrouwd figuur.  Of is het voor jou misschien een lichtstraal die zich 
onverwacht een weg baant naar een verlangen van weleer?    
Tijdens de herfstperiode is verandering onvermijdelijk.   We zien het 
bladerdek om ons heen verkleuren en we voelen de temperaturen dalen.  
Het lijkt wel of in november alles langzaam vergaat.  De natuur gaat in rust 
en nodigt ons uit om dit evenzeer te doen.  Maar wat hebben wij het daar 
als mens toch moeilijk mee.  In het donker steekt men de felste lichten 
aan, rijden we ongeduldiger in de snelste rijstrook en zetten we ons  
’s avonds achter eender welk fel lichtgevend scherm om toch maar zoveel 
mogelijk indrukken op te kunnen nemen, want ‘leven met de seizoenen’ 
lijkt niet meer te passen in de agenda van een gezin van de 21ste eeuw.   De 
fastlane is een begrip, een metafoor voor de dagelijks drukte, die in 
donkere dagen hunkert naar de allerlaatste kilometer autostrade.  Daar 
staat dan eindelijk het stoplicht en ben je verplicht om eindelijk je snelheid 
te minderen.  Het daaropvolgend pad is gelukkig minder fel verlicht.  Het 
leidt je naar een rustpunt met middenin een geschenk.  Wees vastberaden 
en grijp het, verwijder de knoop uit de prachtige strik die het pak omspant 
en pak het samen bewust uit.  Het kan toch geen verrassing zijn dat je de 
volgende vier ingrediënten in het geschenk aantreft;  ‘Een snuifje pure 
gezelligheid, wat extra tijd om je over te ontfermen, de juiste stemming om 
op het juiste moment in te zetten en de belofte van behaaglijkheid.’    
Samen zorgen ze voor een gemoedelijke sfeer in je gezin.   Vreemd toch 
dat even vertragen zo’n mooi geschenk kan zijn.   Wat je op het werk doet, 
zal je wel ten goede komen maar thuis zou ik dat geschenk tijdens de 
donkere dagen op geregelde tijdstippen bovenhalen en de inhoud, voor en 
met je kinderen, inzetten.  Alleen dan herken je pas de schoonheid van 
november.  
Geniet ervan! 
 

Jan De Belder 
Directeur 



 
Heb jij al eens deelgenomen aan de quiz van het Oudercomité?  
Op vrijdag 18 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 kan via:  https://forms.gle/o6T6Pi13e92qtFiw9  
 
 

In november maken we van de zichtbaarheidsactie nog een 
groter succes!  Gezien worden in het verkeer is ons 
doel!   Meteen na de vakantie zullen we 

plichtsgetrouw, postvatten aan de schoolpoort om de 
kinderen aan te moedigen om deel te nemen aan de 
fluoactie!   Jij doet toch ook mee?  We tellen nu reeds 
dagelijks aan de schoolpoort hoeveel kinderen er zich in fluo 

tooien. We zijn al met 273.   Dat getal moet nog stevig stijgen!  

En onverwacht gaan we de leerlingen die het dagelijks dragen met een 
geschenkje belonen.     Een verwittigd persoon is er twee waard! 

 
Handige TIP:  Even herhalen:   De vaste telefoonlijn van onze school is 
bereikbaar tussen de schooluren en tijdens de voor- en nabewaking:  
03/ 542 37 72.  Laat altijd een berichtje na als we in gesprek zijn en je 
geen gehoor krijgt. Dan belt de centrale ons later terug.  Voor een bericht 
tijdens de voor- en nabewaking gebruik je ook het schoolnummer. Het 
gsm-nummer is niet meer in gebruik.  Het is dagelijks bereikbaar tussen 
7.25uur en 17.30uur.  Op woensdag ook tot 13.30uur. Wie dus onverwacht 
laat is bij het afhalen van zijn of haar kinderen kan tijdens de nabewaking 
terecht via de vaste lijn. Maar juf Mireille wil ook graag op tijd thuis zijn. 
We verwachten dus eigenlijk iedereen op tijd. ;-) 

 

Vrije dagen: Bekijk af en toe je infoboekje (Maandblaadje 
september) waarin alle vakantiedata duidelijk worden 
aangegeven!   Op vrijdag 11 november is de school gesloten. 
Op woensdag 23 november is er een pedagogische studiedag.  
Dan is de school ook gesloten voor ouders en kinderen.   

https://forms.gle/o6T6Pi13e92qtFiw9


Oudercontacten:  In de oudercontactenweek van november hebben 
ouders de gelegenheid om de resultaten van hun kind met de titularis te 
bespreken. Een oudercontact creëert unieke kansen om ook de inzet, de 
betrokkenheid en het welbevinden van uw kind in zijn/haar klas te 
bevragen en hun leefomgeving beter te doorgronden.  Uw aanwezigheid 
als ouder wordt verwacht. U zal weldra een afspraak kunnen maken voor 
uw gesprek. 
 

Onze basisschool neemt, van 21 tot 30 november 2022,  

met overtuiging deel aan de extra lange VOORLEESWEEK. 

Neem een kijkje op https://www.voorlezen.be  .   Wij geloven 
op de Bunt bijzonder in de kracht van het voorlezen.   Op school is 
voorlezen geïntegreerd in de dagelijkse werking.  Tijdens de voorleesweek 
nodigen we graag tal van (groot)ouders uit in onze school om te komen 
voorlezen in een klas naar keuze.  Wil jij een verhaal komen voorlezen in 
een klas?  Dat zou bijzonder fijn zijn voor onze leerlingen. U kreeg een brief 
waarmee u zich kan inschrijven om te komen voorlezen.  We voorzien 
ongeveer 15 minuten per voorleesbeurt.  Als je meer tijd nodig hebt, 
bespreek je dat best eerst even met de leerkracht.  We vragen je wel om 
vooraf aan de leerkracht door te geven uit welk boek je wil vertellen.  
 

Oproep aan alle fietsers!  Breng een bezoekje aan de 
fietsenwinkel en vraag naar het juiste slot en de juiste 
poot/staander voor jouw fiets. Ook voor een mountainbike 
bestaan er fietspoten.  Een fietspoot is noodzakelijk om de fietsen 
correct te kunnen stallen op onze school.  Aan het zwembad is dit 

ook essentieel voor 3, 4 en 5.  Zet je fiets ook op school op slot.  De school 
is niet verantwoordelijk voor diefstal van je fiets.   
 
Wist je dat… 

 … we drie keer per jaar een evacuatieoefening doen tijdens de  
     schooluren en één tijdens de nabewaking?   

 … je op woensdag 16 november 2022 van 14 tot 18uur welkom bent  
     op de ‘Opendeurdag’ in de secundaire school Moretus te Ekeren?  

 … je nog steeds kan komen helpen in een werkgroep tijdens onze   
 creatieve namiddagen?  Spreek juf Sabrina (L3) aan als je wil helpen. 
Tijdens een creatieve namiddag mogen kinderen telkens kiezen 
welke werkwinkel ze willen volgen. De groepen zijn steeds 
klasdoorbrekend samengesteld. Van 5 tot 12 jaar. 

https://www.voorlezen.be/


 
Elk jaar organiseert het oudercomité een pedagogische avond waarbinnen 
verscheidene thema's aan bod kunnen komen.   Via een bevraging proberen we 
inspiratie op te doen bij alle ouders om het aanbod af te stemmen.  U kan de 
bevraging invullen via deze link:    https://forms.gle/UuHmEzivXVNY4y2i7 
 
 

 

                                                 November 2022 
1 D Allerheiligen 

2 W Allerzielen 
3/4 D/V                        Herfstvakantie 

5/6 Z/Z  

7 M Opgelet! Vergeet je hesje niet tijdens onze zichtbaarheidsactie!  
Start TOEKA actie = Socio-emotioneel project op schoolniveau. 
Extra sport 6de lj.    Herinnering: De kleuterklassen wisselen van cirkel. 

8 D Zwembeurt paarse kleuters van KEls en KD,  groep A van het 1ste en 2de 
leerjaar.  Zitdag CLB.   De paarse kleuters blijven slapen op school!   

9 W Netbaltornooi L6W.   Extra sport  L2 + L4.  

10 D  
11 V Wapenstilstand  = Vakantiedag 

12/13 Z/Z  
14 M Zwemmen 5de lj. en 3de lj. Sabrina.                        

                                                   Start Oudercontactenweek lagere school  
15 D Zwembeurt paarse kleuters van KEls en KD, groep B van het 1ste en 2de 

leerjaar.             
16 W Netbaltornooi L5E.         Extra sport L3 + L1.            

17 D Klankbordgroep = Leerlingenraad 3-4-5-6.  

18 V                                                                                            QUIZ Oudercomité. 
19-20 Z/Z  

21 M Start Voorleesweek !                Extra sport 6de lj. 
Uitstap BIC 5de lj. = Brandweer Informatie Centrum. 

22 D Zwembeurt paarse kleuters van KEls en KD, groep A van het 1ste en 2de 
leerjaar.               Zitdag CLB.        
BIBKNIP 6de lj. = Haartooi knipt de haren in de bibliotheek.      
6de lj. Filosoferen in de bib.          

23 W Pedagogische studiedag = vrije dag voor alle leerlingen.                                              
24 D  6de lj. Filosoferen in de bib.                     Oudercontact paarse kleuters 

25 V Creatieve namiddag lagere school.  
26/27 Z/Z  

28 M Zwemmen 5de lj. en 3de lj. Sabrina.        
29 D Zwembeurt  paarse kleuters van KEls en KD, groep B van het 1ste en 2de 

leerjaar.    Bibliotheek L4.                  Medisch centrum 6de leerjaar.       
30 W Extra sport  L2 + L4 + L5.                     

https://forms.gle/UuHmEzivXVNY4y2i7

