
 

 

KIJK OP DE MAAND 3 – WEEK 43 – 24.10.2019 
Jaargang 2 nr. 3 

 KALENDER NOVEMBER  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

Maandag, 28 oktober t.e.m. zondag, 3 november: HERFSTVAKANTIE 
SCHOOL EN OPVANG GESLOTEN 

4 
Instapdatum 2 – 
start nieuwe peuters 

5 
10.00. Toneel L5-L6 
12.00. Typlessen 
13.30. L3a naar 
Mydibel 

6 
09.00. Contactdag 
LO-leerkrachten 
OVSG 

7 
13.00 – 14.00 Zitdag 
brugfiguur op school 
16.00. Sportsnack 
L1-L2 
16.30. Oudercontact 
L1-L2 

8 
12.30. American 
Games voor L5-L6 
(Wervik) 

11 
Wapenstilstand – 
vrije dag – school en 
opvang gesloten 

12 
Schoolfotografie lager 
(zie verder) 
08.30. Medisch 
toezicht voor L6a 
14.00. Toneel K2-K3 
16.00. Sportsnack L1-
L2 
18.00. Infoavond 
schoolstraat (CC De 
Steiger) 

13 
Schoolfotografie 
kleuter (zie verder) 
13.00. 
Zwemmarathon L4-
L6 
20.00. 
Schoolbestuur 

14 
15.30. 
Themaopening 3 
16.00. Sportsnack 
L1-L2 

15  
Afhaling 
koekjesverkoop 

18 19 
08.30. Medisch 
schooltoezicht L6ab 
20.00 Werkgroep 
feest 

20 
DAG VAN DE 
KINDERRECHTEN - 
VERJAARDAG VAN 
DE KLEINE PRINS 
20.00 Werkgroep 
gebouwen 

21 
16.00. Sportsnack 
L1-L2 

22 
 

25 
 

26 
08.30. Medisch 
schooltoezicht L6b 
10.00 – 15.00. L6ab 
naar Joblabo Voeding 
10.00. Toneel L1-L2 
16.30. 
Personeelsvergadering 
– geen studie 

27 
13.00. Netbal voor 
L5-L6 

28 
09.00 – 12.00. 
Infodag directies 
OVSG 
16.00. Sportsnack 
L1-L2 
19.30. Ouderraad 

29 
15.30. Werkgroep 
recrutering 

 
 
 
 
 

 

  

Basisschool De Kleine Prins 
Aug. Debunnestraat 15 – 8930 MENEN 

056/53.25.91 
info@dekleineprins.be – www.dekleineprins.be 
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EVEN TERUGBLIKKEN: DAG VAN DE LEERKRACHT 

Naar aanleiding van de internationale ‘Dag van de Leerkracht’ werden alle teamleden van De Kleine 
Prins in het nieuw gezet. Zowel de leerkrachten, de secretariaatsmedewerkers, de directie en het 
logistiek kregen een prachtige, nieuwe sweater met op de voorkant het opschrift ‘juf, meester, 
directeur, crew’ en op de achterkant het logo van de school. Ons team poseerde zo trots, dat de foto 
zelfs in de krant verscheen! 

Dankjewel aan de ouderraad en het schoolbestuur, dankjewel aan juf Sylvianne om dit alles keurig 
in orde te maken. Wij zijn fiere Kleine Prinsen! 

 

 

WIJ INFOMEREN 

Schoolfotografie 
Na enkele jaren onderbreking, komt de fotograaf opnieuw langs op 
school. Op dinsdag, 12 en woensdag, 13 november worden er zowel 
individuele als groepsfoto’s genomen. Het systeem is anders dan 
vroeger, want ook onze fotograaf is de digitale weg ingeslagen. Er 
worden geen foto’s meer meegegeven naar huis, de kinderen 
moeten geen geld meer meenemen naar school. Dat alles is verleden 
tijd. Na het nemen van de foto’s zullen alle ouders een paswoord en 
een login ontvangen waarmee je de foto’s online kunt bestellen. 



Wens je de foto’s niet te bestellen? Geen probleem! Op eenvoudig verzoek worden de foto’s door 
de fotograaf weer verwijderd. Alles gebeurt binnen een beschermde digitale omgeving en met 
respect voor de privacy. Alleen wie over het juiste paswoord en de juiste login beschikt, kan de foto’s 
zien. Je ziet ook alleen de foto’s van je eigen kinderen! 

Concrete planning: 

Dinsdag, 12 november: schoolfotografie LAGER 

- individuele foto’s 
- klasfoto’s 
- broers en zussen 
- herinneringsfoto 6de leerjaar 
- personeelsfoto’s 

Woensdag, 13 november: schoolfotografie KLEUTER 

- individuele foto’s 
- klasfoto’s 

 

Refterwerking 
Wij krijgen wat signalen dat het over de middag nogal moeilijk 
loopt in de refter van de warmeters. Het gaat er vrij luidruchtig aan 
toe en enkele kinderen maken het soms wel wat te bont. Andere 
kinderen – die zich wel aan de afspraken houden – vertellen dan 
dat ze niet graag naar de refter gaan omdat het er te luid aan 
toegaat of omdat het refterpersoneel zich te vaak kwaad moet 
maken.  
Als school willen wij deze signalen niet negeren en wij gaan ermee 
aan de slag. De directeur heeft contact gelegd met een andere 
school die met hetzelfde probleem kampte en sinds dit schooljaar 
ook haar refterwerking heeft bijgestuurd in de vorm van een ‘open 
restaurant’. Dat lijkt te werken en blijkbaar is het daar in de refter 

een stuk rustiger geworden. 
De week na de herfstvakantie gaan wij daar meteen al even kijken. De directeur gaat ernaartoe, 
samen met enkele mensen van het schoolbestuur. Als het systeem iets lijkt wat we ook in De Kleine 
Prins kunnen toepassen, maken we kort daarna ons refterpersoneel een middagje vrij om ook eens 
te gaan kijken. Mogelijk proberen we het nieuwe systeem dan al even uit tussen de herfst- en de 
kerstvakantie. 
Wij vragen dus nog heel eventjes geduld, maar we willen toch al aan iedereen laten weten dat we 
vast van plan zijn om de refterwerking anders én beter te organiseren, in het belang van de kinderen.  

 
Dag van de Kinderrechten 
Op woensdag, 20 november is het Internationale Dag van de 
Rechten van het Kind. Omdat De Kleine Prins erkend is als 
kinderrechtenschool, koppelen wij die dag ook aan de verjaardag 
van De Kleine Prins. Dat is géén eenmalig gebeuren: als school 
willen we blijvend werk maken van de kinderrechten. Omdat we 
dat belangrijk vinden. Omdat de kinderen op onze school een stem 
hebben die meetelt. Op 20 november zullen de kinderrechten op 
onze school centraal  staan. Alle klassen, zowel in kleuter en lager, 
zullen een activiteit rond de kinderrechten organiseren. Op de 
klasblogs en de Facebookpagina van de school lees je daar 
ongetwijfeld meer over. In de volgende Kijk op de Maand brengen 



we ook een verslagje uit.  
Ondertussen is ook het kinderparlement voor dit schooljaar opnieuw samengesteld. Wij stellen jullie 
voor aan onze kinderparlementariërs die met trots de stem van de kinderen zullen 
vertegenwoordigen in het schoolbeleid!  

 
 
Koekjesverkoop 
De koekjesverkoop loopt als een trein en de bestellingen worden deze week afgesloten. Met de 
opbrengst van deze verkoop zorgen wij elk jaar opnieuw dat de prijs van de bos-, zee- en 
ridderklassen zo laag mogelijk wordt gehouden. Zo kunnen alle kinderen deelnemen aan deze leuke 



en leerrijke dagen in een gezonde omgeving en daar 
doen we het voor! 
Wij danken de mensen van de ouderraad die in de 
komende dagen alles zullen tellen en de nodige 
bestellingen zullen uitvoeren: een heel werk, maar 
het is voor het goede doel. DANKJEWEL! 
De koekjes kunnen op school afgehaald worden op 
vrijdag, 15 november en dat van 8.00u tot 17.30u. 
We willen vragen dat iedereen in die tijd zijn/haar bestelling ophaalt, zodat we niet teveel dozen aan 
de kant moeten zetten. Voor mensen die een grote bestelling hebben, zal een karretje voorzien 
worden waarmee je alles naar je auto kunt brengen. Noteer dus:  
 

Afhaling koekjes 
Vrijdag, 15 november van 8.00u tot 17.30u 

 

Schoolstraat en wandelpools 
Achteraan in deze Kijk op de 
Maand vinden jullie een 
gemeenschappelijke infobrief van 
de basisscholen Sint-Joris en De 
Kleine Prins, in samenwerking 
met de Stad Menen omtrent de 
invoering van de schoolstraat 
vanaf januari 2020. Lees deze 
aandachtig, want vanaf januari 
worden de Aug. Debunnestraat 
en de Sint-Jansmolenstraat ’s 

morgens bij de start van de schooltijd en ’s namiddags op het einde van de schooltijd afgesloten voor 
alle verkeer. Alleen de hulpdiensten en de bewoners mogen er nog door. Op die manier hopen we 
voor alle kinderen van onze beide scholen een veilige en gezonde schoolomgeving te creëren, want 
zeg nu zelf: het is in beide straten op die momenten toch wel heel erg druk en sommige chauffeurs 
nemen het niet te nauw met de verkeersregels. 
Aan de ouders van De Kleine Prins wordt gevraagd om te parkeren op de parkings van de 
Kortrijkstraat of het Leopoldsplein. Van daaruit is het minder dan twee minuten wandelen naar de 
school. Die tijd ‘verlies’ je nu ook, want vaak sta je met de auto langer aan te schuiven in de Aug. 
Debunnestraat dan dat je te voet zou komen.  
Wij hopen écht dat dit project mag slagen. Een veilige en gezonde schoolomgeving is in het belang 
van alle kinderen. Zeg nu zelf: dat hebben we toch allemaal voor hen over? O ja, ook voor het 
regenweer hebben we een oplossing: er zijn nog heel wat paraplu’s met het logo van De Kleine Prins 
beschikbaar!  
 

Oproep 1! 
Voor het project rond de ‘schoolstraat’ en de veilige schoolomgeving zijn we op zoek naar enkele 
vrijwilligers die toezicht kunnen houden aan de afsluitingen: 

- hoek Aug. Debunnestraat – Kortrijkstraat; 
- hoek Sint-Jansmolenstraat – Fabiolalaan; 

en dat op volgende tijdstippen (telkens een half uur): 
- ’s morgens van 8.15u tot 8.45u; 
- ’s avonds van 15.45u tot 16.15u; 

 



Tegelijk met dit project, start het schoolbestuur ook een 
initiatief op rond ‘stapspots’ of ‘wandelpools’. Daarbij komt het 
erop neer dat de kinderen ’s morgens op bepaalde plaatsen 
verzamelen om dan samen, onder begeleiding van een 
volwassene, te voet naar school te komen in groep. Het 
schoolbestuur is daarom op zoek naar enkele enthousiaste 
mensen die dit project graag mee vorm helpen geven: mensen 
die het zien zitten om het geheel te organiseren, mensen die 
willen begeleiden,… Vandaar deze oproep: 

 

Oproep 2! 

Help je mee de wandelpools vorm geven? 

Onze algemene vergadering vindt het een super idee om het concept ‘Wandelpools’ uit te werken. 
Zo zorgen we mee voor een veilige schoolomgeving en verminderen we onze ecologische 
voetafdruk. Bovendien is het gezellig, zo samen! 

 

Welkom op woensdag 27/11 om 19:00 op school!! 
 
Meer info: Kristof, Ben Benoot of Catherine Christiaens 

 
Het schooljaar 2019-2020 is dus écht het schooljaar waarin we werk maken van een verkeersveilige 
en gezonde schoolomgeving. Het zal hier en daar een mentaliteitswijziging vragen, maar uiteindelijk 
is het in het belang van de kinderen. Wij rekenen daarbij op ieders medewerking! 

NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN 

Ouderraad: 
De ouderraad vergadert op donderdag, 28 
november om 19.30u. De koekjesverkoop wordt 
door enkele mensen van de ouderraad 
getrokken, maar ook de ontbijtactie in het 
tweede trimester komt er weer aan. Hoog tijd 
dus om ook met die organisatie te starten. 

De ouderraad is voortdurend op zoek naar 
nieuwe leden. Ben je als ouder graag betrokken 
bij de werking van de school, geef je graag je 
mening of advies over een aantal zaken en steek 

je ook graag eens de handen uit de mouwen om een actie te organiseren? Dan is de ouderraad 
misschien wel iets voor jou. Welkom!  

 

MOS en natuurouders: 
DANKJEWEL aan de natuurouders voor de ondersteuning, begeleiding en ervaringsgerichte 
activiteiten tijdens de natuuruitstappen van de voorbije maand oktober. Heel wat klassen konden 
weer genieten van een fijne dag in bos, park en natuur. Naast het leren, staan die dagen ook het 
beleven en het genieten van de natuur centraal. Wij blijven het als school belangrijk vinden dat de 
kinderen zo vaak mogelijk naar buiten gaan om te leren.  



Daarnaast maken we dit jaar hernieuwd werk van een goede samenwerking tussen de werkgroep 
MOS en de natuurouders. Een eerste vergadering is al achter de rug. Volgende zaken werden daar 
besproken: 

- de planning van de natuuruitstappen; 
- voorstelling nieuwe natuurouders; 
- mogelijke alternatieven voor het plastic tijdens de sneukeltocht; 
- project ‘schoolstraat’ en oproep tot toezichters; 

 

Feest: 
De werkgroep feest steekt al volop de handen uit de mouwen voor de 
voorbereidingen van de eindejaarsmarkt. De voorbije jaren was dat telkens een 
sfeervol intercultureel gebeuren waar heel veel volk naartoe kwam. We hopen dat 
het ook dit jaar weer zo zal zijn. Noteer alvast: 

 

Vrijdag, 13 december vanaf 15.00u 
Eindejaarsmarkt in De Kleine Prins 

Leerlingwerkjes – winterbar – snacks – actie ‘Warmste week’ - …  

NIEUWS UIT DE KLASSEN 

Peuter (schaapjes): 
Hallo allemaal 

Het is alweer zover : de eerste vakantie van het schooljaar komt eraan. Voor 
de peuters een ideaal moment om terug wat bij te slapen. 

De week voor de vakantie was dan ook heel erg druk : We gingen op 
boswandeling met onze laarsjes aan, de nieuwe peuters kwamen eens 
proeven van het klasgebeuren en op vrijdag wandelden we nog eens met 
alle kleuters. 

Na de vakantie starten er 5 nieuwe peuters in de klas: Mats, Oskar, Jayden, 
Oman en Yolanda. Welkom! 

Ook na de vakantie hebben we heel wat leuks voor de boeg : We mogen op bezoek gaan in het 
ziekenhuis, we vieren Jules zijn verjaardag en natuurlijk is het ook de periode van de Sint. 

 
Eerste kleuter (sterretjes en vosjes):  

Hallo, 
Juf nicole voelt zich weer een stuk beter en komt na de 
Herfstvakantie terug naar haar klasje. 
Dank aan meester Wout en juf Jolien om de vosjesklas te 
begeleiden. 
Bij het thema “herfst” en “appels en peren” hebben we heel wat 
ontdekt en kunnen experimenteren. 
Na een weekje vakantie vliegen we er weer in met het thema 
“plezier met papier” ook hier valt heel wat te ontdekken…. 
Op donderdag 07 november gaat ons eerste oudercontact door. 
WEETJE…….op donderdag 12 maart gaat ons 
“grootouderfeest” door zeg het alvast door aan de opa’,s en 
oma’s. 

Groetjes van juf Nicole en juf Els, Nellie en Cezar 



 

Tweede kleuter (kroontjes en prinsjes): 
Dag allemaal, 
Wij knijpen er een weekje tussenuit en zie jullie graag terug op maandag 4 november! Geniet er allen 
met volle teugen van! 
Prettige herfstvakantie…. 
Vele herfstzoenen van juf. Priscilla en juf. Magali 

 
Derde kleuter (vliegertjes en roosjes):  
Hallo iedereen, 

Hopelijk kunnen jullie genieten van een leuke en deuggdoende vakantie. Na de vakantie gaan we van 
start met  een knutselweek.  We werken aan de pakjes voor de eindejaarsmarkt.  We knutselen erop 
los.  



We gaan ook op taaltocht en moeten voor Pompom allerlei taalopdrachten 
uitvoeren.  Op het einde van de week krijgen we dan een stukje van de 
code om de schatkist open te kunnen maken.  We leren het cijfertje 3, we 
leren een nieuwe letter nl. de ‘v’.  Ook gaan we nog op bezoek naar de 
bibliotheek.  De studenten van het middelbaar hebben een activiteit 
voorbereid voor ons.  Leuk hé. 

Vele groetjes van Juf Ann, Juf Line en Pompom  

 

Eerste leerjaar:  
Dag allemaal, 
Ongelofelijk, maar de herfstvakantie staat alweer voor de deur….  
Tijd om wat te genieten…. Maar rust roest. Vergeet dus niet om het hardop lezen kort te herhalen in 
de vakantie, zodat de nieuwe leerstof niet verloren gaat. 
Op het oudercontact kregen jullie allemaal een persoonlijke scoodle-code mee. 
Met deze code kunnen de leerlingen inloggen op het digitaal leerplatform. 
De oefeningen zijn gelinkt aan de wiskundemethode.  
Probeer dit thuis zeker uit. Indien er nog vragen zijn hieromtrent, geef ons een seintje. 
Vrijdag is er de herfstwandeldag. Wat mag je niet vergeten: 

- gemakkelijke wandelschoenen 
- rugzak met boterhammen, koekje en drankje 
- zwemgerief 
- fluojas 

De schooltas laten we die dag thuis. 
Mogen we er nogmaals op hameren dat het dragen van het fluojasje verplicht is, wanneer de kinderen 
van en naar school komen. Reeds heel wat leerlingen doen dit jasje dagelijks aan, spijtig genoeg zijn 
er nog enkele kinderen die dit vergeten… 
Vele herfstgroeten de juffen. 
 

Tweede leerjaar: 
Hoi allemaal 

Niet te geloven dat het alweer bijna vakantie is, we zijn al bijna 8 weken aan het werk in het tweede 
leerjaar!  Daarom zijn jullie toe aan een welverdiende vakantie.   

Ons WO-boekje is afgewerkt. Jullie kregen dit al mee  naar huis om in te oefenen; ook oefenden we 
dit al supergoed in met de klas. Jullie kunnen dit ook inoefenen op de computer thuis. We weten dat 
het internet hierbij niet altijd makkelijk doet: we zullen hiervoor nog de nodige tips meegeven in het 
agenda om dit voor de volgende toets vlotter te laten verlopen. 

Donderdag maken we echte heksensoep met spinnenballetjes, dat zal smullen worden, een dikke 
dankjewel aan de mama’s en oma’s die zullen komen helpen! 

De foto’s van onze uitstapjes en onze activiteiten kun je terugvinden in onze blog. 

Na de vakantie  starten we met een nieuw WO-thema: donker en licht. We bekijken  
in de muzische les een schimmenspel. Ook zullen we de donderdag na de vakantie 
experimenteren met een zaklamp… Het is hier voor stoere kerels en meiden hoor in 
het tweede .  Breng je er eentje mee? 

We schrijven ook een brief aan de lieve Sint! We maken ons verlanglijstje op en we 
posten de brieven de maandag als we naar het zwembad gaan. We krijgen alvast een 

verrassing toegestuurd, we zijn benieuwd. 

Dan rest er ons alleen jullie nog een heel leuke vakantie toe te wensen!  

Vele herfstgroetjes, de juffies  



 

Derde leerjaar: 
Dag lieve derdeklassers en ouders, 

Deze week krijgen de kids hun eerste dagelijks werk 
rapportje mee. 

Tijdens de herfstvakantie kunnen de kinderen wat 
blijven oefenen in een oefenbundel. 

Moet niet , maar zou wel goed zijn … 

We genoten deze week van de park- en bosspelen en 
een griezelige wandeltocht…brrrrr 

Dankjewel aan de chauffeurs die hielpen bij het 
vervoer van en naar Wevelgem. 

Al eventjes vooruit blikken op wat komt na de 
herfstvakantie: 

- 4 november: bibbezoek 
- 12 november: foto’s op school 
- 26 november: toneel 

Nemen jullie ook nog eens een kijkje op onze klasblog? 

De kinderen kregen nu via de agenda ook inloggegevens  voor het online oefenen op scoodleplay. 

Probeer maar eens… 

En nu… genieten van de vakantie… 

Lieve groetjes van de juffen  

 

Vierde leerjaar: 
Beste vierdeklassers en ouders 

De vakantie staat voor de deur. Het eerste deel van ons 4e leerjaar zit er al op.  

Net voor de vakantie genoten we nog samen van een aantal leuke, sportieve en ontspannende 
activiteiten. Zo hadden we donderdag park- en bosspelen in Wevelgem. Maandag speelden we met 
het eerste leerjaar spelletjes en gingen we op vrijdag samen wandelen en zwemmen. Op die manier 
leerden we deze kinderen beter kennen. Na de vakantie starten we immers met tutorlezen met het 
eerste leerjaar.  

De kinderen maakten in de knutselles een dromenvanger. Na het taalthema ‘dromen’, vonden we dit 
een leuke afsluiter.  

Na de vakantie staan er enkele data op de kalender die te onthouden zijn. Op 11 november is er 
wapenstilstand, dus geen school. Op 12 en 13 november worden er op school foto’s genomen van de 
kinderen. Op 15 november mogen de bestelde koekjes afgehaald worden. En op 20 november vieren 
we de verjaardag van de Kleine Prins.  

En nog dit! Denken we er steeds aan om elke dag een fluohesje aan te hebben !  

Genieten jullie nu maar van een welverdiende vakantie! 

Lieve groetjes van de juffen!! 

 
Vijfde leerjaar: 
Hallo vijfdeklassers, 
Niet te geloven, maar de maand oktober mogen we alweer uitzwaaien. Met een weekje vakantie op 
de koop toe mogen we de batterijen gaan opladen om vanaf november de donkere dagen te 
trotseren. Vergeten we vooral niet om onze fluo-jas aan te doen als we ons op straat begeven. Je kan 
zien, maar nog beter is goed gezien worden. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjgwZHIyLDlAhWFZ1AKHWKdCJUQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.sint-jozefsschool.be/2018/10/29/fijne-herfstvakantie/&psig=AOvVaw26QKtpbcJtmZlFYyRfXv8V&ust=1571857743364280


In de klas werden een aantal evaluaties afgenomen. We werkten in de rekenlessen reeds tot 1 000 
000 en haalden er de breuken en decimale getallen regelmatig bij. Ook inhoud, afstand, omtrek en 
oppervlakte werden even opgefrist. 
In de Franse lessen zijn we reeds gekomen tot unité 6. Daarin gaan we de maanden van het jaar leren, 
alsook tellen tot 31. We leerden ook al een zin ontkennend zeggen en dit met "NE … PAS". 
In de WO-lessen is een atlas ons nu niet meer vreemd, kunnen we met schaal, legende, register 
werken en weten we hoe ons landje is versnipperd in provincies, gewesten en gemeenschappen. 
Via de blog konden jullie ook zien dat we tijdens de muzische lessen bezig geweest zijn rond optische 
illusies en luisterverhalen. Zeker de moeite om eens te bezoeken. 
Hieronder volgt een (voorlopige) agenda van de maand november. Eventuele wijzigingen of 
extraatjes zullen in het agenda van de kinderen vermeld worden. 
 
Week van 4 tot 8 november: 

- maandag 4 november: zwemmen 
- dinsdag 5 november: extra turnen 
- woensdag 6 november: 
- donderdag 7 november:turnen + toets Frans U5 
- vrijdag 8 november: American Games 

Week van 11 tot 15 november: 
- maandag 11 november: VRIJE DAG 
- dinsdag 12 november: 
- woensdag 13 november: toets Spelling thema 2 
- donderdag 14 november: turnen 
- vrijdag 15 november: Toets Frans U6 + project 

Week van 18 tot 22 november: 
- maandag 18 november: zwemmen 
- dinsdag 19 november: extra turnen + toets WO: thema 2 
- woensdag 20 november: 
- donderdag 21 november: turnen 
- vrijdag 22 november: Toets Frans U7 

Week van 25 tot 29 november: 
- maandag 25 november: zwemmen  
- dinsdag 26 november: Geen studie wegens personeelsvergadering 
- woensdag 27 november: 
- donderdag 28 november: turnen 
- vrijdag 29 november: project 

 

Sport: 
Hallo, 
De maand oktober was een rustige maand qua sportactiviteiten. In 
november vliegen we er terug in. 
Op 13 november is er terug de zwemmarathon voor 456 (briefje 
inschrijving volgt nog) 
Op 27 november is het netbaltornooi 3 tegen 3 in Rekkem (hiervoor 
werden 4 teams ingeschreven). 

 Mogen we vragen om na de vakantie een trainingsbroek en trainingstrui te voorzien voor het 4e - 
5e - 6e leerjaar. Bij koud en droog weer blijven we 1uurtje per week buiten sporten. Bij nat weer 
sporten we natuurlijk in het kleine binnenzaaltje. 
Wil iedereen in de vakantie zijn sportkleren wassen en terug mee brengen na de vakantie? 
Tot na de vakantie! Groetjes juf Nele en meester Peter  



 

Zesde leerjaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MAANDMENU NOVEMBER 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

4  
Vergeten 
groentensoep 
 
tartifletta van worst 
"archiduc"- bloemkool- 
countryaardappelen 
 

5 
broccolisoep 
 
 
kipfilet a l'orange- 
boekweitrijst boordevol 
groentjes 

6 
groentesoep 
 
 
vogelnestjes in 
tomatensaus - groene 
bonenpuree 

 

7 
tomaten-alfabetsoep 
 
 
nuggets- appelcompote- 
pureeaardappelen 

8 
waterkerssoep 
 
 
provencaalse 
kaashamburger- rode 
kool -gekookte 
aardappelen 

11 
geen school 
 

12 
Wortelsoep 
 
vol au vent van kip- 
gestoofde erwtjes- 
gekookte aardappelen 

13 
spinaziesoep 
 
viskrokant- 
tartaarsaus- 
herfstslaatje- 
pureeaardappelen 

14 
Kippe-uiensoep 
 
chipolattaworst--
regenboogworteltjes-
bieslook-gekookte 
aardappelen 

15 
witte bonensoep 
 
spirelli met witte vis 
"stroganoff "-kaasaus- 
juliennegroentjes 
 

18 
pompoensoep 
 
rundsvleesbrood met 
kriekskes- gebakken 
aardppelen 

19 
preivelouté 
 
cordon bleu - gratin van 
witloof en knolselder- 
pureeaardappelen 

20 
Tomatensoep 
 
Lasagne "bolognaise" 

 

21 
pastinaak-koolrabisoep 
 
balletjes in 
tomatensaus- 
princesseboontjes-  
gekookte aardappelen 

22 
Provençaalse roomsoep 
 
veggiereepjes-
curry,prei e/champ,-
spinazie-zoete 
aardappelsymfonie 



25 

bloemkoolsoep 
 
Ardens 
wangetjesstoofpotje- 
thym-erwtjes 
e/worteltjes-
aardappelen 

26 
boerengroentensoep 
 
spaghetti "bolognaise" -
gemalen kaas 

 

27 
Wortelsoep 
 
Braadworst -
appelcompote- 
gebakken aardappelen 

 

28 
Aspergesoep 
 
kids-kippeboutjes- 
bloemkool en broccoli- 
kurkumaaardappelen 

 

29 
Tomatensoep 
 
veggieschnitzel -
hawaiaanse 
quinoasalade met 
hersfstgroentjes 

 

SNACKTROMMEL 

Hieronder vindt u het volledige maandoverzicht van de snacktrommel voor november. Op woensdag- 
en donderdag krijgen de ingeschreven kinderen telkens een stuk fruit/groente aangeboden.  

 

NASCHOOLSE SPORT 

Hallo, 

Dit jaar zouden we graag terug deelnemen aan enkele sportwedstrijden op woensdagnamiddag. 

Hier een overzichtje van de sportkalender 2019-2020 (leeftijdscategorie tussen haakjes) 

Voor elke wedstrijd volgt een apart inschrijvingsstrookje met exacte gegevens en uren, gelieve de 
strookjes steeds tijdig in te dienen. Wij krijgen een inschrijfdatum toegewezen van de sportdienst en 
de Stichting Vlaamse Schoolsport en proberen ons daar ook aan te houden. 

Veldloop college (3-6) Woe 18 september 2019 

Pisteloop (1-6) Woe 25 september 2019 

Zwemmarathon (4-5-6) Woe 13 november 2019 

Netbaltornooi (5-6) Woe 27 november 2019 

Mini krachtbal (3-4) Woe 11 maart 2020 

Trefbaltornooi (3-4) Woe  25 maart 2020 

Rolschaatsestafette (1-6) Woe 1 april 2020 

  



KALENDER SPORTSNACK VOOR L1 EN L2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Menen, 24/10/2019 

 

 

Beste ouders,  

 

 

Net zoals jullie vinden wij een verkeersveilige schoolomgeving heel belangrijk. Daar willen we ook 
werk van maken.  

 

Vanuit de Basisscholen Sint-Joris, De Kleine Prins en de Stad Menen is daarom een gemeenschappelijk 
initiatief gegroeid om een schoolstraat in te richten. Het komt erop neer dat de Sint-Jansmolenstraat 
en de Aug. Debunnestraat afgesloten worden voor alle verkeer bij het begin en het einde van de 
schooldag. Daardoor zal er in de onmiddellijke omgeving van de school geen verkeer meer zijn, 
waardoor het een stuk veiliger wordt. Alleen bewoners en hulpdiensten mogen er nog door.  

 

De schoolstraat zal ingaan na de kerstvakantie, op 6 januari 2020, voor een proefperiode tot aan de 
grote vakantie. Als dit positief geëvalueerd wordt, is het de bedoeling dat dit project definitief wordt.  

 

De schoolstraat kan alleen maar slagen als ook alle ouders overtuigd zijn van een veilige 
schoolomgeving en dus volle medewerking verlenen. Daarom vragen we:  

- dat de ouders van De Kleine Prins ‘s ochtends en ‘s avonds parkeren op de parking van de 
Kortrijkstraat om van daaruit te voet naar de school te komen; 

- dat de ouders van Sint-Joris de parking rond de kerk gebruiken om vervolgens de kinderen ook 
te voet naar de school te laten stappen; 

 

We willen meegeven dat er vanuit beide scholen toezicht zal gehouden worden op het respecteren 
van de afspraken. Ook de politie zal geregeld controles uitvoeren.  

 

Wij zijn bijzonder trots dat we er - in het belang van de kinderen - in geslaagd zijn tot een goede 
samenwerking te komen tussen de basisscholen Sint-Joris, De Kleine Prins en de Stad Menen. We 
hopen dat ook alle kinderen en ouders dit verkeersveilige project mee zullen ondersteunen. Alleen zo 
kan het slagen. 

 

Vriendelijke groeten, 

Monique Leenknecht, directie basisschool Sint-Joris 

Kristof Casier, directie basisschool De Kleine Prins 

Stad Menen 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


