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Nieuwe leerlingenraad verkozen 

 

 

 

 

 

De laatste weken van oktober zijn traditioneel de weken waarin de      
leerlingen van het 3e tem het 6e leerjaar zich kandidaat kunnen stellen 
voor de nieuwe leerlingenraad. De verkiezing wordt vooraf gegaan door 

een online debat. Je ziet affiches opduiken in onze school en de kandidaten 
voeren zo campagne voor hun ideeën. De oude leerlingenraad van vorig 
schooljaar zorgde nog voor het programma van de Halloweenactiviteiten 
voor de ‘Dag van de leerling’ op vrijdag 28 oktober. Na de herfstvakantie 

nemen de nieuwe leden           
de fakkel over… 

 

Thema herfst  

Elke dag ontdekken onze     
kleuters een nieuw stuk van het 

verhaal. Ze maken een     
woordweb en werken met     

herfstmateriaal in de hoeken 
en in de buitenklassen.     

 De herfstwandeling naar     
Bastion VIII leverde een mooie 
buit herfstvruchten op voor de 
oudste kleuters om te sorteren 

en te tellen. 
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 VOORWOORD  

GEACHTE OUDER,  

BESTE LEERLING, 

 

Oktober was een    

drukke en ook          

spannende maand. 

Vooral voor de         

deelnemers aan de    

verkiezing van de     

leerlingenraad.  

 

De resultaten lagen  

bijzonder dicht bij     

elkaar. Ik vind het dan 

ook niet meer dan    

gepast alle                 

deelnemende kinderen 

te bedanken voor hun 

deelname.        

  

Als je meedoet aan een 

race, kan je soms       

verliezen. Maar ook hier 

geldt: meedoen en    

durven spreken voor 

alle leerlingen, durven 

vertellen wat je visie is 

en waarvoor je staat, 

maakt dat je even goed 

een winnaar bent!      

  

Ondertussen is het schooljaar al twee maanden bezig en kent iedereen 

de werking van onze school, alsook de afspraken:     

• hoe belangrijk het is correct, beleefd en helder te communiceren 

• dat het nodig is om steeds op tijd te komen 

• hoe ‘Smartschool’ werkt, enz... 

Tijdens het 1e oudercontact van dit schooljaar werden de 1e resultaten 

besproken van het rapport. De ouders van de kleuterklassen konden 

nog eens extra kennismaken met het kleuterteam via 2 koffie-

momenten op vrijdagochtend. De buitenkeuken bij de kleuters kreeg 

een nieuw kleedje. Samen met de leerkrachten zorgden de leerlingen 

van het 6e leerjaar voor een uitdagende kleutersportdag.                      

Onze leerlingen van het 4e en 5e leerjaar kregen een genuanceerde kijk 

op de inhoudelijke lessen van de topsporters bij de Gymfed.           

Het leesproject met Halloweengekte zorgde de 

voorbije weken voor heel wat leesplezier bij de     

kinderen. Ook al was het gemeenschappelijk doel 

om ons, leerkrachten en directie, allen verkleed naar 

school te laten komen. Samen lazen de leerlingen meer dan 8000 blad-

zijden op 2 weken tijd, waardoor ook ik mij moest verkleden. En tot slot 

startte het project ‘Tutti Frutti’ op, waarbij alle kinderen van onze 

school elke woensdag gratis een stuk fruit krijgen. Met dank aan de  

fruitouders, de geëngageerde mama’s, voor de hulp! 

De volgende periode is er ééntje van knusse familiedagen,   

met heel waarschijnlijk een beetje voetbalgekte tussendoor.                        

Ook op school maken we het gezellig. We organiseren op woensdag 23 

november het grootouderfeest. Na 2 jaar covid vinden we het fijn     

opnieuw alle oma’s en opa’s te kunnen uitnodigen.                                

November is de voorleesmaand bij uitstek. Dit willen we graag extra           

bekrachtigen met een voorleesontbijt. Meer informatie volgt.            

Ook u bent welkom om in onze klassen, kleuter en lager, voor te lezen!            

Ik wens jullie allen een hartverwarmende herfstvakantie.   

 Met vriendelijke groeten,                                 

 Kathy Van Langenhoven           

 Directeur 
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INSPIRATIE  

De leerkrachten kregen een 
bad vol tips van professor Iris 
Van Steelandt van de UG en 

van Jaantje Verbruggen,    
leraar aan de Hogeschool 

Odisee. Als team maken wij 
het verschil en moeten we 
lijnen leggen doorheen de 

school. Van de verkregen tips 
passen wij er al heel wat toe! 

• Humor stimuleert om tot 
lezen te komen en vanuit 
de interesse van het kind 
vertrekken eveneens 

• Een loopdictee,             
uitbeelden via letteryoga,         
bewegend lezen en leren 
in de LO-les door te       
oefenen op coördinatie en 
motoriek 

• Vragen stellen met        
dobbelstenen,               
zandtekenen,            
woordspinnen maken 

• Woord van de dag in     
spelelement,                
wonderwoorden,       
woordenmuren 

• Boekenhuisjes en          
rollende kastjes 

• Leesvuur op het bord   

In samenwerking met de Universiteit Gent en de   
Hogeschool Odisee werkte het volledige schoolteam 
2 dagen rond het thema begrijpend lezen op donderdag 6 en 
vrijdag 7 oktober. Alles is taal op school!  

Wij maken allemaal netwerken in 
ons brein. Het is belangrijk dat 
kinderen nieuwsgierig en         
leergierig zijn.                                

Op begrippen en woorden komen 
is één van de moeilijkste processen in ons hoofd. Onderzoek 
wijst uit dat het lezen bij onze jeugd achteruit gaat.             
We constateren een dalende leesmotivatie en algemeen   
slechte resultaten in België. Vanuit de Vlaamse regering is een 
leesoffensief gestart, want beter lezen is beter leven.  

Maximaal inzetten op een onderbouwd leesbeleid van bij de 
kleuters is cruciaal voor de ontluikende geletterdheid en voor 
een goed leesbegrip in de lagere school. Als je iets goed kan,                            
doe je het ook liever! Wij lezen eigenlijk de hele dag door in 

onze visuele cultuur. Taal is een deel van je identiteit en de binding om 
een rol te kunnen opnemen in onze maatschappij.  

Zien lezen doet lezen! Het is belangrijk dat kinderen via visualisering      
herhaling krijgen van de woordenschat, zowel in de klas als daarbuiten.   
De voorkennis toetsen gelinkt aan het thema van het boek helpt. De kaft 
bespreken en voorspellen ook, want “bekend, benieuwd, bewaard” is een 
belangrijk principe. Goeie instructies geven en observatiemomenten in de 
klas tijdens de LIST-lessen zijn belangrijk. Met begrip luisteren en lezen 
vergt iets van onze hersenen. Kinderen hebben rust en ruimte nodig.    
Daarom vermijden we best teveel prikkels en multitasken.        

Wij blijven aan ons leesbeleid,                        
onze leesdidactiek en                                        
onze lees- en luisterstrategieën sleutelen om:  

• van onze kinderen vaardige lezers te     
maken via techniek, begrip en motivatie 

• van ons team leescompetente                
leerkrachten te maken 

 

VERSLAG PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN    
>  BEGRIJPEND LEZEN < 
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LEZEN IS TOP!            

LEZEN IS DE BESTE 
REIS DIE JE KAN    

BOEKEN! 

WIE LEEST DIE WINT! 

LEES THUIS VOOR/
MET UW KIND! 

  

TECHNIEKEN OM HET LEESPROCES                                      
EN DE LEESMOTIVATIE TE ONDERSTEUNEN 

• Het boek niet helemaal uitlezen bij voorlezen als een vorm van prikkelen en    
honger naar meer 

• De inhoud van het boek doortrekken in het hoekenwerk bij de kleuters,    
zodat ze het verhaal kunnen naspelen 

• Koorlezen, duolezen en schoudermaatjes brengen het leesniveau naar een 
hoger niveau        

• Verbinden van tekst en beelden 

• Hardopdenkprotocol door klasgesprekken 

• Interactie via een taaldenkgesprek aan de 
hand van de buiten- of binnenkaft 

• Leesgesprekjes tussen klasleerkracht en      
leerling 

• Samenvatten aan de hand van                                                                         
W- en H-vragen 

• Herstellen door langzamer te lezen en terug te gaan in de tekst 

• Een persoonlijk woordenboek maken met “mijn kostbare woorden” en      
een leesportfolio 

• Kinderen betoveren: een boek inpakken en hen het cadeautje laten open-
doen bij het begin van het leesmoment 

• Boekentaal gebruiken om de narratieve competentie aan te scherpen 

• Foto’s ophangen van lezende kinderen doorheen de school 

• Boekpromoties op het prikbord naast de klasdeur 

• Een pluchen dier met stemopname gebruiken om een gedicht na te zeggen  

• De kinderen triggeren door boeken in de kijker te zetten onder een stolp, op 
een verhoog of juist op ooghoogte: “grijp naar mij” 

• Samen naar de bibliotheek gaan met de klas en/of met mama en papa 
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MAANDAG =                     
SHERBORNEDAG                  

BIJ DE JONGSTE           
KLEUTERS 

CC BELGICA > MUZIEKTHEATER >  

OUDSTE KLEUTERS > DIER EN LIED > 25.10.2022 

Over een ijdele kalkoen, een geduldige slak, 
een eenzaam aapje en een walsende walvis. 
Over vriendschap, over dansen, over het   
leven zelf. 
 
Zangeres Esmé Bos en muzikant Bart Voet 
brengen samen met Geert De Wit (techniek 
& vormgeving) hun theatrale verbeelding 
van de combinatie DIER en LIED en nemen het publiek mee in een 
klankrijke en poëtische wereld. Een ode aan het dier.                       
Met zelfgeschreven en bestaande dierenliedjes in verschillende   
talen. Een combinatie van het dierenrijk en muziek, filosofische                 
bespiegelingen en hartverwarmende liedjes.  

DAG                                                                  
VAN DE JEUGDBEWEGING 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
Op woensdagnamiddag 26 

oktober volgden alle nieuwe 
collega’s de opleiding          
gemachtigd opzichter,       

georganiseerd door de politie 
van Dendermonde, in de Ros 
Beiaardzaal van het stadhuis. 

Iedereen kreeg een              
getuigschrift en een            
uitrusting voor het              

uitoefenen van hun taak. 

GEMACHTIGD 

OPZICHTER 

Burgemeester 
Piet Buyse zag dat 

het goed was... 

CURSUS 
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UIT HET LAATSTE NIEUWS                                    

PERSARTIKELS 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

SPORT OP SCHOOL 
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UIT HET NIEUWSBLAD                                            
EN HET LAATSTE NIEUWS                                    

PERSARTIKELS 

Vliegen aan de damesbrug,    

turnen op de balk of               

acrobatische reeksen aan de 

grond. Toestelturnen is de      

populairste gymdiscipline bij 

meisjes.  

 

TOPSPORTBELOFTE-
STATUUT 

Toestelturnen is een            

individuele sport waar aan 

vier toestellen geturnd wordt:                        

de damesbrug, balk, grond en 

sprong. “Heel wat jonge      

turners willen in de           

voetsporen van olympisch 

kampioen Nina Derwael     

treden”, zegt vader Jouret.             

De zuivelcoöperatie Campina, 

waar Nina Derwael het       

gezicht van is, schreef een 

wedstrijd uit om een gezond 

ontbijt te winnen met Nina. 

Elise stuurde haar gezonde 

ontbijtrecept in en mocht 

plaatsnemen bij Nina aan de 

ontbijttafel.  

 

Elise behaalde haar topsport-

beloftestatuut vorig school-

jaar door voor een toelatings-

test en de daarop volgende 

controletrainingen te slagen 

bij De Gymnastiekfederatie 

Vlaanderen, kortweg Gymfed. 

Elise loopt nu school in het 

Atheneum van                    

Dendermonde. Zij zit in het 

4e leerjaar en traint 16 uur 

per week. 

Onze school werkt intensief 

samen de regioclub toestel-

turnen van Dendermonde.     

De topsporters krijgen een 

aangepast leertraject.  
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 > ONZE TOPSPORTERS OP SCHOOL < 

ALLE LEERLINGEN DIE AAN                                               

TOPSPORTTURNEN DOEN 

 

AFGEVAARDIGDE            

LEERLINGEN                      

VOOR ONZE SCHOOL 

 

 voor het vijfde leerjaar:          
 
• Bana Jamshid / L5A   
 
 

 voor het zesde leerjaar:           

• Nel De Rudder / L6B 

• L4B: Van Weyenberge Milla, Peynsaert Tess, Jouret Elise, Demey Floor  

• L5B: Janne Claus,  Eve Mannaert,  Sien De Prez,  Millie Bokstal, Grace Kimoto-Kayukwa,                       

Gioelia Momona Mavungu 

• L6A: Lucca Moock  
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Een tafel 
Een gedekte tafel 
Een mooi gedekte tafel 
Een feestelijk mooi      
gedekte tafel 
Met eten 
Met veel eten 
Met veel lekker eten 
Met te veel lekker eten 
twee meisjes 
die smakken 
die slurpen 
die schrokken 
Tot één wil stoppen. 
Mag ik van tafel? 

   

  

Brok is een energieke, beeldende voorstelling over eten. Over hapjes nemen, 
maar dat soms niet willen. Over likkebaarden en watertanden, maar ook over 
écht écht écht niet lusten wat er op je bord ligt. 

 

 

 

 

 

Het Wolk serveert u een smakelijk spel met héél voorzichtig nippen en             
volmondig slurpen. Aan tafel ontstaat een heerlijke magische droomwereld, waar 
fantasie tot leven komt en waarin je hongerig kan verdwalen. 

CC BELGICA > THEATER HET WOLK 

‘BROK’ > L1 & L2 > 29.11.2022 

CC BELGICA > CIRCUSTHEATER  

‘POST UIT HESSDALEN’ - MAN STRIKES BACK > L3 & L4 > 10.11.2022 

De Tsjechische schrijver Karel Čapek introduceert in 1920 voor het eerst de term 
‘robot’ in zijn theatertekst R.U.R. (Rossum’s Universele Robots). Post uit         
Hessdalen brengt 100 jaar later Man Strikes Back, een muzikale jongleer-
performance die op zoek gaat naar de symbiose tussen mens en robot. 

Vijf houten driehoeken bevolken de scène in Man Strikes Back. Stijn Grupping 
jongleert door botsballen van het ene naar het andere object en weer terug te 
laten kaatsen. De banen van de botsballen vormen een elegant en ritmisch     
lijnenspel. Muzikant Frederik Meulyzer pikt in op het ritme met zijn drums. 
Samen componeren ze muziek, waarbij de perfectie van de uitvoering zowel van 
de precisie van de jongleur als van de reactiesnelheid van de drummer afhangt. 
Tot de houten driehoeken zich beginnen te mengen. Ze nemen nieuwe posities in, 
waardoor de jongleerpatronen en de muzikale harmonieën veranderen. Zo     
ontwikkelt een muziek-choreografie tussen de driehoeken, de jongleur en de   
muzikant. Maar wie stuurt wie? Wie heeft wie nodig? Of is het een gelijk         
opgaande dans? Hoe levendiger de robot-driehoeken worden, hoe meer de   
jongleur op een machine gaat lijken. Het vereist een enorme snelheid en precisie 
om de botsballen op exact de goede plaats en in het gedicteerde ritme te werpen 
om de compositie correct uit te voeren. De robots en de performers worden 
steeds meer elkaars gelijke. Iedereen is nodig om het geheel tot een goed einde 
te brengen, maar evengoed kan iedereen het laten mislukken. 
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NIEUWE                         
LEERLINGENRAAD 

*maximum 6 kinderen 
per leerjaar konden zich     
kandidaat stellen tegen 
14/10/2022 

*dinsdag 18/10/2022 
vond het online debat 
plaats 

*vrijdag 21/10 was de  
verkiezing en mochten 
alle leerlingen stemmen  

*de nieuwe                    
ledensamenstelling werd 
maandag 24/10 door    
mevrouw directeur       
bekendgemaakt:  

L3B: Rosalie Bartulovic & 
Mauro Bauwens 

 
L4B: Melody Jawaheri &  
Wannes De Wolf 

 
L5A: Amelia Rémory & 
L5B: Kevin Fako 

 
L6A: Amina Habils &    
L6B: Rayan Ouafi  

 …de leerlingenraad het volgende programma heeft samengesteld voor de     
‘Dag van de leerling’ op vrijdag 28 oktober in de vorm van een                          
Halloweenzoektocht door de school met 7 opdrachten/activiteiten waaronder: 

Om naar deze ‘gezellige dag’ toe te leven lanceerde de leerlingenraad met de hulp 
van juf Fien en meester Niels een uitdaging via een filmpje. Alle leerlingen moesten 
met de ganse school zoveel mogelijk bladzijden lezen tegen 28/10.               

Een grote soepketel met            
leesmeter in de hal aan het        
secretariaat toonde het aantal  
gelezen pagina’s gedurende de 2 
schoolweken voor de herfst-

vakantie. Elk bereikt niveau van 1000 tot 8000 bladzijden betekende dat die leer-
krachten en mevrouw directeur op 28/10 verkleed naar school komen net als alle 
kinderen. Een heksenhoed op het hoofd van de foto van de leerkracht of               
medewerker is daar het bewijs van.  
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 ...de energiecrisis ook impact zal hebben op de energiebudgetten van de school. 
Leerlingen, ouders en leerkrachten van de volledige campus kregen hierover een 
informerende brief. We willen onze financiële middelen maximaal aanwenden 
voor het leerproces van onze leerlingen. In de klassen beperken we de        
maximale temperatuur tot 19°. Het is van groot belang, en tevens een             
collectieve inspanning, om ons verbruik zo laag mogelijk te houden.  

 …onze school vorig schooljaar, door onze deelname aan een wetenschappelijk           
onderzoek rond gezondheid in samenwerking met de Universteit Gent,             
een officieel certificaat ontvangen heeft met betrekking tot wetenschappelijk        
onderzoek.  
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 ...het 2e leerjaar op 

woensdagen 19 & 26          

oktober met de bus 

naar de schaatsbaan 

te Liedekerke trok 

voor de                

sportactiviteit    

“Kids On Ice”.          

Ze kregen een        

initiatie schaatsen 

onder leiding van 

een gekwalificeerde 

en ervaren lesgever.   

 …‘de kunstklas’ de nieuwste 

middagactiviteit is sinds 10 oktober 

en dit op maandag- en donderdag-

middag voor leerlingen van het 1e 

tem het 3e leerjaar. Juf Julie zal hen 

enkele kunstenaars leren kennen 

en creatief daarrond werken in de 

kleuterspeelzaal. Maar liefst 50 

leerlingen schreven zich in! Wegens 

het grote succes werken we in 2 groepen: op maandag het 2e leerjaar en 

de helft van het 3e en op donderdag het 1e leerjaar en de andere helft 

van het 3e leerjaar.  

 

 ...het 1e leerjaar op dinsdag 11 

oktober deelnam aan ‘Kronkeldiedoe’ 

in de sporthal te Sint-Gillis-

Dendermonde. De oefeningen en het 

materiaal werden door ‘Moev’       

geselecteerd in functie van een zo 

gevarieerd, attractief en bewegings-

vriendelijk  mogelijk landschap. Moev 

zet alle leerlingen uit het kleuter-, basis- en secundair onderwijs aan tot 

een fitte, gezonde en veilige levensstijl. Deze organisatie wil alle         

leerlingen plezier laten beleven door te bewegen. Daarom motiveert en 

ondersteunt Moev scholen bij de uitwerking van hun bewegings- en 

sportbeleid.  

 

 ...de leerlingen van het 4e   

leerjaar op vrijdag 14 oktober het 

beste van zichzelf lieten zien in de 

‘tientallentalentententoonstelling’. 

Alle andere klassen waren welkom 

om de tentoonstelling te bezoeken. 

Het enthousiasme was groot! 
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 ...we terug met ‘Tutti Frutti’ gestart zijn vanaf woensdag 19   
oktober 2022. Dit betekent dat alle kinderen vanaf dat moment 
gedurende 20 weken wekelijks gratis een stukje fruit ontvangen 
op woensdagochtend.  

Omdat het fruit ook gesneden moet worden voor de kleuters en de kinderen van 
het eerste leerjaar, en het daarna naar alle klassen van de kleuterschool en     
lagere school bedeeld moet worden, zijn we nog op zoek naar fruitouders op 
woensdag van 8.30 tot 10.00 (en dit voor 20 weken). Indien u graag wil helpen, 
ook al kan het niet elke woensdag, mag u een mailtje sturen aan mevrouw de 
directeur: directie.bs@kad.be. Zij neemt daarna zeker contact met u op!   

 ...alle oma’s en opa’s van onze kleuters van harte welkom zijn op woensdag 
23 november voor het ‘grootouderfeest’! Wij voorzien taart en koffie. 

 ...het van 21 tem 25 november 2022 ‘voorleesweek’ is! Iedere dag zal er een 
‘masked reader’ voorlezen voor de kleuters en de leerlingen van het lager. 

 ...we samen met de stadsbibliotheek van Dendermonde in het project       
’De leespil’ gestapt zijn om het voorlezen bij de jongste kleuters reeds te  
stimuleren. Zie flyer hieronder voor meer informatie. 

LEESFEEST  

Op vrijdag 25.11.2022 
nodigen wij Anke De 

Potter en Danny De Vos 
uit in onze school. Dankzij 

de gewonnen subsidie 
van de provincie Oost-
Vlaanderen kunnen wij 

deze interactieve          
auteurslezingen           

aanbieden in het kader 
van ons leesproject    

‘Wie leest die wint!’.  

Anke De Potter is           
illustrator van het        

kinderboek Vleugels van 
Papier. Zij zal een voor-
stelling geven voor de 

kleuters en de kinderen 
van het 1e en 2e leerjaar. 

 

 

Danny De Vos                

publiceerde sinds 2015  
15 jeugdboeken, fictie en 
non-fictie, en een Ketnet-

scenario. Zijn 1e jeugd-
roman, ‘Hoe Napoleon 
zijn verjaardag vierde’ 

werd genomineerd voor 
de Vlaamse Kinder- en 
Jeugdjury. Hij geeft een 
lezing aan de leerlingen 
van het 3e tem het 6e 

leerjaar. 
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ACTIVITEITENKALENDER  

NOVEMBER 2022 

Di 1 Herfstvakantie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Wo 2 Herfstvakantie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Do 3 Herfstvakantie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Vr 4 Herfstvakantie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Za 5 Herfstvakantie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 6 Herfstvakantie :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 7 Zwemmen L2 Les 6         1A  /       1B    meetcircuit   2A techniek        2B /  

Di 8 6A  /           6B meetcircuit                          5A /  techniek                           5B  / 

Wo 9 1A / ICT                  6A + 6B DZD 

Do 10 

Schoolfotograaf 

Zwemmen L3 Les 7             3A /            3B /                4A /         4B/ 

L3 + L4 CC Belgica > Post uit Hessdalen - Man Strikes Back 

Vr 11 Wapenstilstand :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Za 12 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 13 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 14 Zwemmen L2 Les 7           1A  meetcircuit       1B techniek      2A /     2B ICT 

Di 15 

6A meetcircuit            6B  /                         5A /                          5B  techniek    

Professionalisering: Ondernemend leiderschap > Directeur 

Werken met Bookwidgets >  juf Ina, juf Katrien en juf Fien 

Wo 16 
4A + 4B DZD 

Professionalisering: Aan de slag met anderstalige kinderen > juf Riet 

Do 17 Zwemmen L3 Les 8          3A /        3B /       4A  meetcircuit       4B/ techniek   

Vr 18  

Za 19 :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

Zo 20 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  
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     Houd onze facebookpagina in het oog                 Volg ons op instagram 

ACTIVITEITENKALENDER  

NOVEMBER 2022 

Ma 21 
Voorleesweek  

Zwemmen L2 Les 8        1A  techniek        1B /      2A ICT        2B meetcircuit 

Di 22 6A  /           6B techniek                         5A meetcircuit                              5B  / 

Wo 23 

Grootouderfeest kleuters 

5A + 5B DZD 

Professionalisering: Risicokinderen - Cognitief Sterk Functionerende 

leerlingen > juf Marina 

Do 24 
Zwemmen L6 Les 1 

3A ICT       3B meetcircuit        4A  techniek       4B/   

Vr 25 
Leesfeest met auteurslezingen > gewonnen subsidieproject                                        

provincie Oost-Vlaanderen ‘Wie leest die wint!’ 

Za 26 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Zo 27 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::  

Ma 28 

Zwemmen L5 Les 1 

1A  /             1B /                2A meetcircuit                2B techniek 

Wenmoment in de bib jongste kleuters met mama en/of papa: K0A/K1A 

Di 29 

6A  techniek          6B  /                       5A  /               5B  meetcircuit  

CC BELGICA L1 + L2: Het Wolk—BROK 

Workshop Mammoet L5A 

Wenmoment in de bib jongste kleuters met mama en/of papa: K0B/K1B 

Wo 30 
1B ICT                                               

3A + 3B DZD 


