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Voorwoord november 2012

De eerste twee schoolmaanden van het nieuwe schooljaar 2012-2013 zitten er reeds op. De herhalings-
oefeningen zijn achter de rug, de leerstof van het vorige leerjaar werd opgefrist. Nu is het tijd voor het
grote werk! Het tweede attituderapport is de weergave van de houding en gedragingen van onze leerlin-
gen. Daarmee gecombineerd geeft het eerste puntenrapport aan in hoeverre de leerlingen nieuwe leer-
stof reeds hebben vastgezet.
Het “Allerheiligenverlof” is dan weer voor iedereen de adempauze om te “bekomen” van de eerste inspan-
ningen, te herstellen na mogelijke ziekte, “de batterijen terug op te laden”.  Tijd dus voor een ‘vitamine-
kuur” en ‘energie opdoen’ voor de komende 7 resterende schoolweken in 2012.
Maar ook even tijd nemen voor bezinning, tijd om stil te staan bij verlies, verdriet en gemis,…
In november noteren we reeds het eerste oudercontact en zetten we de grootouders in de kijker. Op
het einde van de maand  maken we ons op voor de feestelijkheden van december (Sinterklaas, Advent,
Kerstmis…). Er staat dus nog heel wat op het programma in de laatste maanden van 2012.

Toast champignons in K2.

Het wordt donker 's morgens en 's avonds.
Zichtbaar zijn in het verkeer is enorm belangrijk om ongevallen te voorkomen.
Op maandag 22 oktober 2012 gingen we op school van start met de actie : 'Zorg dat je gezien wordt.'

Voor de voetgangers :
We halen allemaal onze fluohesjes uit de kast.
Voor de fietsers :
We kijken de remmen van onze fiets na en controleren of de  fietsverlichting  goed werkt.
Ook  een fluohesje en een goede fietshelm mogen niet ontbreken.
Jij doet toch ook mee ?

Waarom moet je opvallen in het verkeer?
Elk jaar worden voetgangers en fietsers aangereden, doordat een automobilist ze in het donker niet
tijdig opmerkt. Kinderen daarenboven zijn kleiner van gestalte.
Ze worden minder snel gezien in het verkeer en lopen dus nog meer risico.
Om de kans op een ongeval te verkleinen, zorg je ervoor dat je gezien wordt wanneer je op straat komt.
Wanneer jij de aanrijdende auto gezien hebt, is het nog niet zeker dat die automobilist jou gezien heeft!
Opvallen door heldere kleuren en reflecteren is de boodschap!
Met donkere kledij word je door een auto gezien tot op 20 meter.
Met heldere kledij word je door een auto gezien tot op 50 meter.
Met reflecterend materiaal en fietsverlichting word je gezien tot op 150 meter.

Zichtbaar in het verkeer

Haha ! Nu weten we waarom de kleuterjuffen van K2 enkele bakjes champignons van de markt hadden
meegebracht. Er stond een kookactiviteit voor onze kleuters op het programma. We maakten 'toast
champignons' en 'frietzakjes' klaar. In de frietzakjes staken we heel wat verschillende groenten. We
mochten proeven, kijken, ruiken en voelen. Het was een culinaire hoogvlieger. Heel wat lekkers en vooral
gezond !!
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    Maandkalender november 2012
ma 05 november 2012: Zwemmen voor L2A + L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
                                  Kleuterboemeldag K3 (Palaestra) / Naar het kerkhof voor L1
di 06 november 2012: Zwemmen voor L1A + L1B / Herfstwandeling voor L3 Brielmeersen (NM)
vr 09 november 2012: Herfstwandeling voor L1 en L2 Brielmeersen (NM)

 ma 12 november 2012: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B (met de fiets !!!)
                                   Atletiek indoor in Topsporthal Gent voor L3 (NM)
 di 13 november 2012: Leeruitstap naar Ieper / Passendaele voor L5
 do 15 november 2012: Grootouderfeest voor de grootouders van L1 - L2 en L3
 vr 16 november 2012: Naar de BIB voor 6B (VM)

 ma 19 november 2012: Zwemmen voor L2A + L2B, L3A en L3B, L4A en L4B
                                   Atletiek indoor in Topsporthal Gent voor L4 (NM)
 di 20 november 2012: Zwemmen voor L1A + L1B
 do 22 november 2012: Naar de BIB voor 6B (VM) / Oudercontact voor kleuter en lager
                                  Boeken- en spelletjesbeurs van 15u30 tot 18u00
 vr 23 november 2012: Naar de BIB voor K1B (VM)

    Leeruitstap voor L6 naar het Wielermuseum te Roeselare.
In “De Ronde van het WieMu” kropen de leerlingen in de
huid van een bekende renner. Ze werden in vier groepjes
ingedeeld en precies zoals in de Ronde van Frankrijk kregen
ze een gele, groene, witte of bolletjestrui aangetrokken. In
deze “Ronde van het WieMu” gingen de kinderen, gewapend
met een grondplan van het museum en een opdrachten-
boekje, zelfstandig op tocht. Vier verschillende parcours
dompelden hen onder in de fiets- en wielerhistoriek. Ze
kregen vragen over wielerhelden, fietstechniek,
verkeersveiligheid, wielerwoordenschat, voeding, etc. Als
alle vragen correct opgelost waren, konden ze met de ant-
woorden een kruiswoordraadsel invullen en zo de bekende
wielrenner achterhalen die ooit rondreed in het soort trui-
tje (geel, groen, wit, bolletjes) dat ze zelf droegen.

    Naar de “school van toen” voor L3
Op 2 oktober gingen we met het derde leerjaar naar Gent. We bezochten er de School van Toen.
Daar ontdekten we hoe de kinderen van vroeger naar
school gingen. We merkten dat ze vroeger veel stren-
ger waren!  Enkele kinderen kregen zelfs straf! (Voor
de grap natuurlijk!) Er werden kinderen in de kast
gestopt, anderen moesten met hun knieën in klompen
gaan zitten en sommigen kregen ezelsoren aan. Alle
kinderen deden klompen aan , een pet, een jas  of een
zwart kleed.
De meester en de juf gaven les zoals vroeger.
Met onze opdrachtenboekjes deden we een zoektocht
doorheen het museum.
Op de speelplaats speelden we spelletjes uit grootmoe-
ders tijd.

We hebben ons goed geamuseerd!
De kinderen van het derde leerjaar

 zo 25 november 2012: Boeken- en spelletjesbeurs van 14u00 tot 18u00
 ma 26 november 2012: Zwemmen voor L5A + L5B, L6A en L6B (met de fiets !!!)
                                   Naar de BIB voor L3A (VM)
 do 29 november 2012: Naar de BIB voor K1A (VM) / Naar de BIB voor L4B (NM)
 vr 30 november 2012: Naar de BIB voor L3B (VM) / Attituderapport
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Leerkrachtenteam 2007-2008
Herfstwandelingen voor onze kleuters

De peuters van juf Ann , de kleuters van juf Meena en juf Cathérine gingen op maandag 16 oktober
2012 op herfstwandeling naar Poeke bos. Het weer zat goed mee en de peuters genoten er met volle
teugen van.

Net zoals de andere kleuterklassen, trokken de tweede kleuterklassen van juf Ellen en juf Eline samen
met de derde kleuterklassen van juf Cindy en juf Caroline op herfstwandeling. De bestemming was hier
niet Poeke bos maar wel onz eigen Brielmeersen. Te voet, met laarsjes aan en goed ingeduffeld stapten
we naar het park. We vonden er heel wat herfstvruchten en blaadjes terug die we in onze plastieken
tas stopten.

  Middagsport start op maandag 5 november 2012
tot 13u00.  De kinderen die dan aanwezig zijn, krijgen de kans om deel te nemen aan sport- en
spelactiviteiten.  Dit is echter geen verplichting : ook de speelplaats en het sportterrein blijven
beschikbaar. Deze activiteiten worden gepland en begeleid door de turnleerkrachten. Turn-
pantoffels of sportschoenen zijn verplicht.Op de grote speelplaats wordt een rooster met beurt-
systeem opgehangen, zodat iedereen kan zien wie op welke dag  aan de beurt is.


