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Dir Franky Degraeve heeft deze maand Abraham gezien !!!!
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De Ark van Noach
Het loopt wel eens fout : in de natuur of in onze directe omge-
ving. Er is ruzie op de speelplaats of in de klas.
En soms hebben we gewoon pech. In het verhaal "de Ark van
Noach" krijgen alle dieren en Noach met zijn familie een nieuwe
kans. Het duifje brengt goed nieuws: er is hoop op nieuw leven.
Zo gaat dat ook bij ons. We hoorden graag dat Simon een zusje
"Marie" kreeg en Nasir een zusje “Rania”.
We rondden dit thema af met een leuk toneelstuk.
De regenboogparaplu kleurde ons decor en we stonden aan een
nieuw begin. We duimen voor een tof schooljaar 2011-2012
Juf Cindy en juf Caroline.

Kleurentovenaar op bezoek
Vrijdag 23 september kwamen alle kleuters en leerlingen samen aan de woonwagen.
Ze kregen 's ochtends een mysterieuze uitnodiging. Na de middag zat iedereen in
spanning te wachten. Juf Eline vertelde dat opeens alle kleuren van ons schoollogo
verdwenen waren. Gelukkig kwam net op dat moment de kleurentovenaar toe! Zij
was onze speciale gaste. De kleurentovenaar beloofde ons te helpen om onze kleuren
terug te vinden. Ze kon dit echter niet alleen en vroeg hulp aan alle kleuters en
leerlingen. Elke maand werken 2 klassen rond het kleur dat de tovenaar heeft geko-
zen. En als de tovenaar volgende maand terugkomt, wil zij hiervan iets zien.
We kijken er al naar uit!

Morgenopvang: Wie is verantwoordelijk?
De morgenopvang (en avondopvang) wordt reeds 11 jaar verzorgd door VZW NOBO. In samenspraak met

alle participanten: VZW NOBO, directies, ouderraden,… werd een
 "Huishoudelijk reglement" opgesteld.
Onder "Art 3" lezen we: "… Kinderen die voor het einde van de opvang op school aanko-
men, zijn verplicht van de opvang gebruik te maken. Het is niet toegelaten buiten te
wachten op de speelplaats. Wij wijzen hier op de verantwoordelijkheid van de ouders."
Dit betekent concreet dat wie zich binnen de schoolpoort begeeft voor 8 uur, NIET
onbegeleid op school kan vertoeven, en verwezen wordt naar het opvanglokaal waar de
morgenopvang plaatsvindt.

Deze maatregel is genomen uit veiligheidsoverwegingen, om te voorkomen dat leerlingen samentroepen op
de speelplaats en zonder toezicht spelen, op het dak klauteren, ruziën, materialen beschadigen,…
We zijn er zeker van dat ook bij u veiligheid een prioriteit is en weten op uw begrip hiervoor te kunnen
rekenen.

Een verslagje uit 6A
Het schooljaar is nog maar net begonnen. We weten allemaal bij wie we
zitten. Er zijn al leuke dingen gebeurd. In 6B hebben ze een kuikentje ge-
vonden en in 6A hebben we een mascotte genaamd Victor Junior. De mas-
cotte zit achter de radio met een pet en een zonnebril. In de school zitten
weer nieuwe kinderen die we met open armen ontvangen.
Woensdag 21 september is meneer de directeur 50 jaar geworden. We
hebben uitbundig gevierd met cake en chocoladetaart. Er zijn weer nieuwe
juffen en juf Lien, een stagiair van vorig jaar uit 5B, doet nu ICT samen met
juf Stefanie uit 6A.        De reporters: Victor, Mathieu, Arthur

Waar lege batterijen allemaal goed voor zijn !!!
Vorig schooljaar verzamelden wij op onze school maar liefst 661 kg lege batterijen!
Dankzij de inspanning van ouders, grootouders, kinderen,..... konden wij deze batterijen
deze maand inruilen voor heel wat nuttig, praktisch en zeer aantrekkelijk sport-
materiaal : Een grote ballenkar op wielen, nieuwe volleyballen, nieuwe basketbalnetten,
24 markeerspots, materiaal voor de speelkoffers, en voor de kleuters een kruiptunnel
en evenwichtsbalkjes. Aan iedereen van harte dank!
Bovendien is deze inzameling gunstig voor ons milieu.  De VZW BEBAT verwerkt en
recycleert de batterijen. Wij zijn dus dubbel gemotiveerd om verder te sparen!!  Onze
tonnen zijn terug leeg, maar mogen vanaf nu weer gevuld worden.
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    Maandkalender oktober 2011

  ma 03 oktober 2011: FACULTATIEVE VRIJE DAG
  di 04 oktober 2011: Bezoek Gent voor L4 (NM)

ma 10 oktober 2011: Start project Up-4-FUN voor L5 en L6 / MST voor L5A (VM) /
                                  Zwemmen 2A + 2B, 3A + 3B, 4A + 4B
di 11 oktotember 2011: Zwemmen 1A + 1B
wo 12 oktober 2011: PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
do 13 oktober 2011: Schoolfoto / Infoavond schoolinstappers bij juf Ann (PK1)
vr 14 oktober 2011: Herfstwandeling Brielmeersen bij goed weer voor L1 en L2

 ma 17 oktober 2011: Zwemmen 5A + 5B, 6A + 6B / MST voor L5B (NM) - deel 1
 di 18 oktober 2011: Geen stille studie (Personeelvergadering leerkrachten) / Leeruitstap naar
                               Kasteel van Ooidonk voor L4
 do 20 oktober 2011: Filmvoorstelling ‘Mijn opa de bankrover’ in CC Gildhof Tielt voor L4 (NM)

 ma 24 oktober 2011: Bezoek aan de kinderboerderij voor L1 en L2 / Zwemmen 2A + 2B,
                                3A + 3B, 4A + 4B / MST voor L5B (NM) - deel 2
di 25 obtober 2011:  Zwemmen 1A + 1B /Bosuitstap Brielmeersen voor K2/3 en K3 /
                                Bosuitstap Poekebos voor PK1 - K1- K1/2 en
wo 26 oktober 2011: Bezoek aan de BIB door L5A (VM) /
                               Gymnastiekland Leiepoort Sint-Hendriks Deinze voor L1 en L2 (NM)
do 27 oktober 2011: Bezoek aan de BIB door L5B (VM) / Snoezelproject kleuterschool
vr 28 oktober 2011: Attitude- en puntenrapport  / Scholenveldloop Brielmeersen voor L3-L4-
                               L5 en L6 / Snoezelproject kleuterschool / Kaaikrant 3

 ma 31 oktober 2011: Start herfstvakantie 2011

Jarige kleuters - juli, augustus, september 2011

Oproep van de ouderraad

De ouderraad deelt graag mee dat op de speelplaats van onze school twee brievenbussen
hangen. Hierin kunnen ouders mededelingen, vragen en voorstellen deponeren. Die worden
dan door de ouderraad
verder opgevolgd !
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Leerkrachtenteam 2007-
2008

Nieuws uit de Kaaistraat !!
  Volgende personalia werd ons meegedeeld !!

   a) Geboorten

* Fraukje, zusje van Seppe De Baere (K2/3)
* Oona, zusje van Yana De Kerpel (L3B)
* Marie, zusje van Simon (K2/3), Laurens (L1A) en Helena
   (L2A) Van Steenkiste

* Rania, zusje van Nasir Ouardighi (K3)

   b) Overlijden

* André De Vos, schoonvader van juf Ann Van Luchene (PK1)
* Cyriel De Pauw, vader van Sonja De Pauw (oud-kleuterleidster)
* Marc de Pauw, broer van Sonja De Pauw (oud-kleuterleidster)

   c) Wist je dat ?
* juf Lore Van Eenooghe een prachtige sportieve prestatie leverde door de
   duathlon in Schuiferskapelle af te werken op zondag 18 september 2011
* onze school op stelten heeft gestaan naar aanleiding van
   de 50ste verjaardag van onze directeur

Leesmoekes gevraagd !!
 Graag doen wij een oproep naar leesvakes en leesmoekes om het niveaulezen
te begeleiden. Deze extra begeleiding is goed om onze leerlingen individueler
te ondersteunen. Het lezen in niveaugroepen gaat door elke donderdag vanaf
13u50 tot 14u35. Het niveaulezen voor het 2e en 3e leerjaar gaat de eerste
keer van start op donderdag 6 oktober 2011. Wie interesse vertoont, kan dit
melden op het secetariaat tijdens de schooluren (09 / 381 55 50 )
Alvast dank bij voorbaat !!

Digitaal verspreiden Kaaikrant !!

Vanaf 1 janauari 2012 zal de Kaaikrant digitaal worden verspreid. Dit biedt heel wat voordelen. De school
bespaart heel wat kosten, het is milieuvriendelijker  en bovendien is deze versie steeds in kleur. Om dit
vanaf dan in goede banen te kunnen leiden is het noodzakelijk uw e-mailadres door te geven aan het
secretariaat. Wie door omstandigheden vanaf januari 2012 de Kaaikrant toch nog via de post wil ontvan-
gen, zal de portkosten worden aangerekend. Met dank voor uw begrip.
De directie

Spelen op een zomerse namiddag
In de klas van juf Ginette weet men af en toe wel te genieten van een zomerse namiddag. Dan wordt alles
aan de kant gezet en gaan de kleuters allen samen naar de speeltuin. Op de glijbaan, in de speelhuisjes en
de zandbak. De kleuters genieten met volle teugen.


