
 

 

KIJK OP DE MAAND 2 – WEEK 36 – 26.09.2019 
Jaargang 2 nr. 2 

 KALENDER OKTOBER  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

 1 
08.30. Medisch 
schooltoezicht L4a 
16.00.Sportsnack 
19.00. Oudercontact 
L4 

2 3 
08.30. Medisch 
schooltoezicht L4b 
09.10. 
Schoolconcert L123 
10.30. 
Schoolconcert 
kleuters 
13.30. 
Schoolconcert L456 
15.30. 
Themaopening 
16.00. Sportsnack 

4 
START 
KOEKJESVERKOOP 
 
TOL-congres (Angie, 
Kristof) 
 
15.30. Vergadering 
MOS + natuurouders 

7 
19.00. Oudercontact 
L5ab 

8 
08.30. Infodag 
directies OVSG 
12.00. Typlessen 
Hanver 

9 
09.00. Netwerk 
begrijpend lezen 
20.00. 
Schoolbestuur 

10 
Juf Ilse en Heidi op 
navorming 
16.00. Sportsnack 
 

11 

14 
WEEK VAN HET BOS 
L1-2 naar De 
Palingbeek 

15 
WEEK VAN HET BOS 
12.00. Typlessen 
Hanver 
16.00. Sportsnack 
20.00. Schoolraad 

16 
WEEK VAN HET BOS 
08.30. K2 naar Bois 
de Boulogne 

17 
WEEK VAN HET BOS 
Werelddag tegen 
armoede 
16.00. Sportsnack 

18  
WEEK VAN HET BOS 
 

21 22 
08.30. K3 op 
natuuruitstap 
12.00. Typlessen 
Hanver 
16.30. Geen studie - 
Personeelsvergadering 

23 
EINDE 
KOEKJESVERKOOP 
 

24 
 

25 
Herfstrapport 

28 
HERFSTVAKANTIE 

28 
HERFSTVAKANTIE 

30 
HERFSTVAKANTIE 

31 
HERFSTVAKANTIE 

 
HERFSTVAKANTIE 

HERFSTVAKANTIE t.e.m. zondag, 3 november. Opnieuw school op maandag, 4 november. 
 

  

Basisschool De Kleine Prins 
Aug. Debunnestraat 15 – 8930 MENEN 

056/53.25.91 
info@dekleineprins.be – www.dekleineprins.be 

 

mailto:info@dekleineprins.be
http://www.dekleineprins.be/


EVEN TERUGBLIKKEN: DE VERKEERSVEILIGE EN MILIEUVRIENDELIJKE WEEK! 

De week van 16 t.e.m. 20 september was er de week rond verkeersveilig en milieuvriendelijk naar 
school komen. In De Kleine Prins werd dat alvast een fantastische week die bol stond van de 
activiteiten: 

- er waren de sportdagen in kleuter en lager op maandag, dinsdag en vrijdag; 
- er was de meer dan geslaagde strapdag; 
- en op zaterdag, 21 september was er de sneukeltocht waar heel wat gezinnen onder een 

stralende nazomerzon een prachtige wandeling doorheen Menen maakten, met tussendoor 
een hapje en een drankje. Ook de sfeer op school nadien was echt top! Dankjewel aan 
iedereen die erbij was! 

Geniet even mee van wat sfeerbeelden. Wenst u nog meer foto’s te zien, dan kan dat: 

- via de Facebookpagina van de school; 
- via de website van de school en de klasblogs: www.dekleineprins.be > klassen 

Als je daar even een like geeft of een deugddoend berichtje schrijft, dan is dat altijd fijn! 
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In het kader van de verkeersveiligheid is er momenteel een unieke samenwerking ontstaan tussen 
onze school De Kleine Prins en de basisschool Sint-Joris, samen met de Stad Menen. Wij hopen jullie 
daar in de maand november verder over te informeren! Meer nieuws volgt dus… 

SCHOOLSPORT 

Er waren de voorbije maand al enkele naschoolse sportnamiddagen op woensdag. Op woensdag, 25 
september trokken heel wat Kleine Prinsen hun loopschoenen aan voor de pisteloop in Menen. Voor 
onze school werd dat een echte triomftocht, want we sleepten heel wat medailles in de wacht! De 
Kleine Prins haalde met de zesdeklassers zelfs de volledige top drie: zilver, brons, goud, naast de vele 
medailles en mooie deelname van alle leerjaren! 

Maar niet alleen de medailles zijn van tel, het is vooral de sportiviteit die van belang is. Bravo en 
dankjewel aan alle kinderen die op woensdagnamiddag aan de sportactiviteiten deelnemen!!! 

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 WIJ INFOMEREN 

Week van het bos 

 
 

De week van het bos loopt van 13 t.e.m. 20 oktober. Heel wat klassen gaan in die dagen op 
natuuruitstap naar het park of het bos. Volg hiervoor de kalender van de klas via de agenda of het 
heen-en-weerschriftje van uw kind.  

Ook nu weer kunnen wij voor deze uitstappen rekenen op de begeleiding van de natuurouders: daar 
zijn wij hen heel dankbaar voor! Om alles tot in de puntjes voor te bereiden, komt de werkgroep MOS 
van de school samen met de natuurouders op vrijdag, 4 oktober om 15.30u in de leraarskamer.  

De natuurouders zijn trouwens op zoek naar wat extra mensen om 
de groep te versterken. Zie jij het ook wel zitten om de klassen of 
kleine groepjes te begeleiden tijdens de natuuruitstappen? Dan is 
deze werkgroep iets voor jou! Kom gerust langs op de vergadering of 
neem contact met directeur Kristof. Hij zorgt er dan voor dat je in 
deze groep wordt opgenomen. Welkom bij de natuurouders! 

 

Gezocht: nieuwe natuurouders!!! Neem gerust contact met de directeur! 
 

Vegetarische maaltijden 
In de vorige Kijk op de Maand kondigden wij aan dat er vanaf oktober maandelijks 
een vegetarische maaltijd op de menu zou staan. Enkele ouders merkten terecht op 
dat er in de Algemene Vergadering werd beslist om vanaf dit schooljaar twee 
vegetarische maaltijden per maand te serveren. Vandaar deze correctie: vanaf 
oktober staan er maandelijks twee vegetarische maaltijden op de menu van de  



school. U vindt die verder in deze nieuwsbrief; de menu is ook steeds te raadplegen op de website 
van de school en op het infobord aan de ingang van de school.  

Onze traiteur beloofde ons om ook op deze vegetarische dagen kwalitatief goede en gevarieerde 
maaltijden te leveren! 

 

Verloren voorwerpen 
In de loop van de eerste schoolweken werden reeds heel wat 
voorwerpen op school achtergelaten of verloren. Deze worden 
allemaal verzameld in de koffer die in de inkomhal van de 
school staat, vlakbij het secretariaat.  

Bent u op zoek naar een verloren t-shirt, boterhamdoos, 
zwemzak,…? Kom dan eventjes in de bak ‘verloren voorwerpen’ 
snuffelen: met wat geluk vindt u alles terug! 

Spullen die écht te lang blijven liggen, worden na een tijdje 
weggedaan en aan een goed doel gegeven.  

 

Kijk op de Maand (KoM) digitaal! 
Vanaf deze maand wordt de nieuwsbrief ‘Kijk op de Maand’ 
zoveel mogelijk digitaal verspreid via mail en via de website van 
de school: www.dekleineprins.be > school > Kijk op de Maand. 

Enkel de ouders die nadrukkelijk vroegen om nog een papieren 
exemplaar te krijgen, krijgen de nieuwsbrief  afgedrukt. 

Alle emailadressen werden de voorbije maand in het 
adressenbestand van de school ingevoegd. Mocht u toch de 
KoM niet ontvangen zoals gevraagd, geef dan een seintje aan de 
directeur. Hier of daar kan altijd eens een foutje gebeuren bij 
het intypen van de emailadressen; dat is vlug in orde gemaakt.  

 

NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN 

Sport: 
De werkgroep sport blikt 
terug op een bijzonder 
geslaagde editie van de 
sneukeltocht. Nooit 
eerder waren er zoveel 
deelnemers aan deze 
gezellige gezinswandeling 
met een hapje en een 
drankje. Na het minder 
mooie weer van vorig jaar, 
konden we nu genieten 
van een prachtige 
nazomerdag en dat heeft 
er natuurlijk voor gezorgd 
dat de sfeer TOP was. Dankjewel en bravo aan alle medewerkers. Op naar een volgende editie!!! 

 

http://www.dekleineprins.be/


Ouderraad: 
Tijdens het eerste weekend van september verzorgde de ouderraad de promotiestand van de school 
tijdens de Wieltjesfeesten. Er werden ballonnen uitgedeeld, er werd geschminkt en gevist, er was 
een springkasteel, er werden heel wat folders van de school uitgedeeld en aan geïnteresseerde 
mensen werd een woordje uitleg gegeven over onze werking. Meester Kristof mocht zelfs de school 
promoten op de radio. Deze dag is en blijft een belangrijk promotiemoment! 

Dankjewel aan de aanwezige mensen van de ouderraad, het schoolbestuur en de vele leerkrachten 
voor de hulp op die dag. Samen vormen we een team in het belang van de school! 
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
MOS en natuurouders: 
Ook de MOS-werking van de school is weer volop uit de startblokken geschoten. Op 12 september 
was er al een eerste vergadering en daar werden volgende zaken besproken: 

- organisatie van de strapdag op 20 september; 
- op weg naar een verkeersveilige schoolomgeving; 
- planning week van het bos; 
- op weg naar een vernieuwde samenwerking met de natuurouders; 
- organisatie van de snacktrommel; 
- afspraken rond de openluchtklas en de MOS-tuin; 
- verdeling van de MOS thema’s per klas: energievormen, 

moestuinieren, dieren op school,… 

In de loop van dit schooljaar willen we ook opnieuw eventjes nagaan of we al klaar zijn om de groene 
MOS-vlag te behalen. Er staan immers heel wat acties op touw rond afvalbeleid, milieu, 
duurzaamheid, verkeersveiligheid,… Een groene vlag zou een mooie beloning zijn voor al onze 
inspanningen.  



Cultuur en feest: 
De uitwerking van het jaarthema ‘Het Magische Circus’ krijgt 
stilaan vorm. Wij gaan de samenwerking aan met circusartiest 
‘De Sven’ om in de loop van het schooljaar een aantal 
circusworkshops te organiseren die uiteindelijk tot een heuse 
circusshow zullen leiden op het schoolfeest van 07 juni 2020. 

De (voorlopige) planning is als volgt: 

- eerste reeks workshops gaat waarschijnlijk door op 
09.03.20 – 10.03.20 – 12.03.20; 

- tweede reeks workshops is nu ingepland op 30.03.20 
– 31.03.20 – 02.04.20; 

- elke workshop is ongeveer 1u per leerjaar ; 
- bedoeling is om in de eerste workshops kennis te 

maken met meerdere circustechnieken, er vervolgens 
één techniek per klas uit te kiezen om die dan in de 
tweede workshop verder in te oefenen; 

Op het schoolfeest zullen zowel de kleuters als de leerlingen 
van het lager optreden. De praktische organisatie wordt in de 
loop van het schooljaar uitgewerkt in samenwerking met de 
werkgroep feest.  

Wil je meer weten over ‘De Sven’? Surf dan eventjes naar de website www.desven.be om een idee 
te krijgen van wat we dit schooljaar met de kinderen zullen doen! 

NIEUWS UIT DE KLASSEN 

Peuter (schaapjes): 

Hallo, 

Wat vliegt de tijd. september is alweer voorbij en oktober staat voor de deur. 
Er staan nog heel wat leuke momenten op de planning. We leren over lekker eten en over de herfst. 
We zullen onze kookkunsten boven halen en een lekkere smoothie maken, allerlei soorten fruit 
proeven en een gezond ontbijt houden in onze klas. 

Natuurlijk gaan we ook eens op uitstap naar het park zodat we allerlei noten, bolsters en blaadjes 
kunnen verzamelen om mee te spelen. 

Groeten 

Juf Jolien 

 
Eerste kleuter (sterretjes en vosjes):  

Hallo, 

Amaai niet te geloven dat er alweer vier weken voorbij zijn. 
Ondertussen kennen de kleuters al goed de weg in de klas 
en op school. De thema’s “welkom in de klas, jarig zijn en 
sporten met Nellie en Cezar” vielen goed in de smaak. 

Deze maand beginnen we met het thema “herfst, bos, 
kabouters”, waarbij we heel wat gaan ontdekken rond het 
bos en al zijn schatten en geheimen… 

Vele groetjes van juf Nicole, meester Wout, juf Els, Nellie 
en Cezar  

http://www.desven.be/


Tweede kleuter (kroontjes en prinsjes): 
Hallo allemaal, 

De eerste schoolmaand zit er al op en we hebben al heel 
wat avonturen mogen beleven. Volgende week werken we 
nog even verder rond het thema ‘Schatten’. Daarna is het 
tijd voor een nieuw thema. We hebben het deze week al 
ondervonden dat de herfst in het land is. Ideaal dus om 
rond dat thema te gaan werken. Tijdens de week van het 
bos zullen wij een herfstwandeling maken naar ‘Bois de 
Boulogne’ en daar leuke bosspelletjes spelen. Dit wordt 
zeker en vast weer een hele leuke en leerrijke belevenis.  

Benieuwd naar onze avonturen? Neem dan af en toe eens 
kijkje op onze klasblog: 

https://dekleineprinsgroep2.blogspot.com 

Vele HERFSTige groetjes, 

Juf Magali, juf Priscilla en Loeloe 

 
Derde kleuter (vliegertjes en roosjes):  
Hallo iedereen,                                                                                                                 

Er woont een muis in onze school.  Hij is groen en heet Pistache.  Hij leert 
ons Frans spreken, bienvenue Pistache.  Hij zal ons in het komende 
schooljaar nog heel wat bezoekjes brengen.  Zo leert je kleuter op een 
speelse manier Frans spreken.  De komende twee weken fietsen we de tour 
de France en ontdekken de typische Franse gewoontes en 
bezienswaardigheden.  Deze vergelijken we met onze Belgische keuken en 
gebouwen.  Daarna trekken we onze laarsjes aan en ontdekken we het bos 
in de herfst.  Met de natuurkoffers leren we de bosdieren beter kennen.  

Groetjes van Pompom, Pistache, Juf Line en Juf Ann  

 

Eerste leerjaar:  
Hallo allemaal, 

Ook de herfst heeft reeds zijn intrede gedaan en dan is het natuurlijk tijd om op stap te gaan naar het 
bos.  Maandag 14 oktober vertrekken we om 8u30 naar de Palingbeek. Daar krijgen de leerlingen een 
rondleiding en ontdekken ze samen met de natuurouders alle geheimen van het bos!  

We hebben nog enkele ouders nodig die de kinderen kunnen voeren van en naar het bos. Indien je 
kan instaan voor vervoer gelieve dit te noteren in de agenda. 

Eind volgende week worden er leestestjes afgenomen in de klas. 

Enkele dagen erna krijgt uw kind dan zijn eerste rapportje mee naar huis. 

Jawel, het is het eerste uit een lange rij!  Indien bepaalde zaken niet heel duidelijk zijn , kunt u ons 
gerust contacteren.  

Het eerste oudercontact volgt dan op woensdag 23 oktober en dan krijgen jullie reeds het tweede 
rapportje! 

NIET VERGETEN MEE TE BRENGEN MAANDAG 14 OKTOBER: 

- Picknick en een 2-tal drankjes. 
- Een koekje voor in de voor- en namiddag.  
- Aangepaste kledij (laarzen, regenjas,…) 
- Een plastieken zak voor het verzamelen van de bosvruchten. 

https://dekleineprinsgroep2.blogspot.com/


Aan de ouders die nog niet betaald hebben voor de snacktrommel (4 euro): gelieve dit zo snel 
mogelijk te doen, want volgende week maandag gaan de nieuwe inschrijvingen van start. Wie niet 
ingeschreven is, moet elke dag fruit meebrengen van thuis.  

Groetjes de juffen! 

 
Tweede leerjaar: 

Hallo flinke tweedeklassertjes 

We zijn met volle moed gestart aan een nieuw schooljaar.  De kinderen vonden al een beetje hun 
draai in het 2de leerjaar.   We zijn gestart met een GLOEDNIEUWE TAALMETHODE, Talent! Heel  leuk! 
Het eerste thema was Er  was eens…, de kids werden ondergedompeld in de sprookjeswereld.  We 
konden de avonturen van Prinses Kaatje van dichtbij volgen, het 
lezen stimuleert de kinderen om verder iets over haar te weten te 
komen. Lezen blijft heel belangrijk in het tweede! 

Met rekenen herhaalden we de getallen tot aan 20. Met de 
wiskanjer herhalen we alle leerstof van vorig jaar, dit gaat vlotjes!   

Mogen we ook vragen om elke vrijdag de agenda te ondertekenen, zo weten we dat jullie op de 
hoogte blijven van jullie kleine spruit! 

Het jaarthema is de ruimte zoals jullie wellicht al hebben gehoord, we schoten 
dan ook als een raket van start, maakten er al ééntje om onze tafels te scoren en 
knutselden reeds onze verjaardagskalender in elkaar.  We zweven met z’n allen 
door de ruimte… 

IEDEREEN heeft een fluojas, ook de kinderen die hem kwijt waren vorig jaar 
kregen er een nieuwe, mogen wij dan ook vragen dat de fluojas ELKE dag in de 
boekentas zit aub. 

Volgende week gaan we al naar de bib, daar mogen de kinderen een boekje kiezen op hun niveau en 
gaan we ook al eens snuisteren in de weetjesboeken. 

Op 17 SEPTEMBER gaan we op Sportdag met de lagere klassen, meer uitleg volgt hierover nog in het 
agenda, hou het alvast in de gaten! 

Heel veel space groetjes 

De juffies van het tweede 

 

Derde leerjaar: 
Hallo derdeklassers en ouders, 

Ongelooflijk maar waar, we zijn reeds aan het einde gekomen van de 
eerste schoolmaand . Wat vliegt de tijd zeg! 

We zijn al goed op dreef met de herhaling van de leerstof van vorig 
jaar. Met de nodige zorg hier en daar komen we er wel! 

Ook even laten weten dat actualiteit in de klas steeds welkom is, de 
kids mogen gerust krantenartikels meebrengen om dan op vrijdag 
voor te stellen. 

Ons eerste wo-thema is af en maandag 30 september volgt een 
proefje over dat thema. 

De tafels worden ook weer volop geoefend en we proberen ook het lezen bij alle kids te stimuleren. 
( doosje voor tafelkaartjes meebr aub) 

De kids kregen een uitnodiging mee om even langs te komen op 30 september voor een losse babbel 
met de juf. Gelieve de brief zo snel mogelijk terug mee te geven aub. Dank u wel. 

Groetjes van de juffen en fijn weekend X 

http://www.google.be/url?sa=i&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=VhNoXRjflXOy4M&tbnid=_lsqNjn8cnae5M:&ved=0CAgQjRw&url=http://www.bloggen.be/vbsh6b/archief.php?startdatum%3D1257721200%26stopdatum%3D1258326000&ei=NIwiVIPwN-vNygOIn4GACA&psig=AFQjCNEmmCopJAMUp5tJ1HFYxlf_tIwjmQ&ust=1411636660986198


 
Vierde leerjaar: 
Hallo vierdeklassertjes, 

Het eerste WO thema zit erop. Het was een hele boterham maar heel leerrijk. Nu weten we hoe het 
er vroeger aan toe ging en hoe goed we het nu wel hebben. 

Het volgende studeerthema gaat  over “ Menen”. 

We maken een stadswandeling waarbij we de verschillende gebieden bekijken, de nutsvoorzieningen 
en de historische littekens. 

Daarnaast herhaalden we al heel wat leerstof. De kids maakten reeds een aantal proefjes. Die geven 

we soms mee in een geel mapje om eens in te kijken. We vragen aan de ouders om de bovenste proef 

telkens af te tekenen. Zo weten we zeker dat jullie dit gezien hebben. 

We maakten ook al tijd voor iets nieuws. We zetten in de rekenlessen de stap naar de 10 000.         We 
maken een kolommetje bij in onze tabel ! 

Op bingel geven we regelmatig taakjes. Veel kinderen bingelden 
al en dat doet ons veel plezier ! Houden zo ! 

Ook op onze blog zetten we regelmatig klasnieuws. 

Neem zeker af en toe een kijkje  

Nog eventjes alles op een rijtje :  

Dinsdag 1 oktober : Oudercontact in het 4de leerjaar 

Woensdag 2 oktober : extra turnen voor 4A 

Donderdag 3 oktober : Schoolconcert 

Vrijdag 4 oktober : zwemmen, start koekjesverkoop 

Maandag 7 oktober : Bibliotheek 

Woensdag 9 oktober : extra turnen voor 4B 

Vrijdag 11 oktober : zwemmen 

Woensdag 16 oktober : extra turnen voor 4A 

Vrijdag 18 oktober : zwemmen 

Dinsdag 22 oktober : Personeelsvergadering (geen studie) 

Woensdag 23 oktober : extra turnen voor 4B, einde koekjesverkoop 

Donderdag 24 oktober : Geen studie (net voor de vakantie) 

Vrijdag 25 oktober :  Halloweenhappening, herfstrapportje mee 

En dan een weekje HERFSTVAKANTIE …. Joepie!  

Groetjes aan iedereen, 

De juffen  

 
Vijfde leerjaar: 
Dag vijfdeklassers, 
Geloof het of niet, maar de eerste maand is al achter de rug. We hebben uitbundig kennis gemaakt 
met elkaar en met nieuwe leerlingen op de school en in het vijfde. 
Eveneens kregen we ook de eerste nieuwe leerstof voor onze kiezen geduwd. 
Meester en juf vinden het supertof dat iedereen zich voor de volle 100% inzet op onze school. Wel 
durven we vragen dat iedereen zich aan de klas- en schoolafspraken houdt. Goede afspraken maken 
goede vrienden. 
Volgende maand zit er een bosuitstap in, een ouderavond en ook een rapport zal meegegeven 
worden. 
Hieronder vind je de agenda voor de komende maand. 



De toetsen van taal, Frans en WO die we tot nu toe planden staan hier ook in vermeld. 
Mogelijks komen er nog hier en daar wat evaluaties bij. 
 

- week van 30 september tot 4 oktober: 
o maandag 30 september: Zwemmen 
o dinsdag 1 oktober: Toets Taalschat, extra turnen 
o woensdag 2 oktober: Toets Spelling 
o donderdag 3 oktober: Turnen 
o vrijdag 4 oktober: Toets Frans U3, indienen contract, project 

- week van 7 tot 11 oktober: 
o maandag 7 oktober: Zwemmen, ouderavond 
o dinsdag 8 oktober: Toets WO Focusthema 1. 
o woensdag 9 oktober: 
o donderdag 10 oktober: turnen 
o vrijdag 11 oktober: projectwerk 

- week van 14 tot 18 oktober: (WEEK VAN HET BOS) 
o maandag 14 oktober: Zwemmen 
o dinsdag 15 oktober: extra turnen 
o woensdag 16 oktober: Toets Spelling 
o donderdag 17 oktober: turnen 
o vrijdag 18 oktober: Toets Frans, U1 - U4, indienen contract, project 

- week van 21 tot 25 oktober: 
o maandag 21 oktober: Zwemmen 
o dinsdag 22 oktober: Bosuitstap, geen studie wegens PV 
o woensdag 23 oktober: 
o donderdag 24 oktober: turnen, geen studie 
o vrijdag 25 oktober: herfstrapport 

 

Graag hadden wij van de ouders vernomen indien ze op de ouderavond van maandag 7 oktober 
aanwezig kunnen zijn. Noteer gerust in het agenda. 
Alvast veel succes en plezier de volgende weken. 
Groeten, 
Juf en Meester 
 

Zesde leerjaar: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sport: 
We hadden al een sportieve maand. 
Er was de sportdag in het lager en de sportdag in het kleuter. 
Op 18 september deden een 20 tal leerlingen mee aan de veldloop van het college. Mieke en Maya 
uit het 6e behaalden een podiumplaats.  
Hier nog 2 mooie foto's voor de dag van de sportclub... 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RIJENVORMING: BELANGRIJKE AFSPRAAK I.V.M. STEPS,… 

Heel wat kinderen komen ’s ochtends met de step naar school en daar zijn 
we heel blij om. De steps kunnen overdag ook op school blijven. Toch stellen 
we de voorbije weken enkele problemen vast met de steps bij de 
rijenvorming na de schooltijd. Voor leerlingen van het lager is het best 
mogelijk dat zij met de rij meestappen met de step aan de hand. Voor 
kleuters is dat moeilijker: zij struikelen, haperen aan andere kinderen,…  
Daarom maken we graag volgende afspraken voor alle kinderen die ’s avonds 
met de rij naar huis gaan: 

- in de rij wordt er altijd gestapt; om veiligheidsredenen kunnen we 
niet toelaten dat er in de rij gefietst op gestept wordt; 

- kleuters mogen ’s morgens gerust met de step naar school komen, maar wij vragen dat: 
o de ouders de step ofwel meteen terug meenemen naar huis; 
o ofwel de kleuters om 16.00u komen afhalen zodat zij steppend naar huis kunnen; 



Voor kleuters is het immers heel moeilijk om met de step aan de hand in de rij mee te stappen. 
Het is ook niet de bedoeling dat de leerkracht deze step draagt, want zij hebben immers de 
verantwoordelijkheid over een hele groep in het drukke stadsverkeer.  

- Leerlingen van het lager mogen met de step aan de hand mee in de rij, maar ook zij moeten 
stappen. Leerlingen die deze afspraak te vaak overtreden, zullen niet langer met de rij mee 
mogen.  

Wij hopen dat iedereen begrip opbrengt voor deze afspraak, die we maken in het belang van de 
veiligheid van de kinderen. Dank voor de medewerking!  

 

MAANDMENU OKTOBER 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

30  
pompoensoep 
 
gevogelteblanquette 
met 
brunoisegroentjes- 
preistampot 

1 
courgettevelouté 
 
rundsvleesbrood- 
jagerssaus- boterboontjes- 
gebakken aardappelen 

 

2 
Agnes Sorelsoep 
 
rode bietenburger -
currysaus- 
wortelpuree 

 

3 
boerengroentensoep 
 
crispy-kip  -smeuige 
mango-komkommersla-
bieslook- aardappelen 

4 
preivelouté 
 
macaroni met ham in 
kaassaus verrijkt met 
juliennegroentjes 

7 
uienvelouté 
 
kipfilet"archiduc" -
rode kool- 
saffraanaardappelen 

8 
Groene groentesnoep 
 
rundsbraadworst-bruine 
saus- appelcompote- 
gekookte aardappelen 

 

9 
Roomsoep 
 
hamsla- 
seizoenslaatje- 
aardappelen in 
rozemarijnmayo 

 

10 
Vergeten groentesoep 
 
wok v/gevogelte-
herfstgroentjes-
sojascheutjes-erwtjes-
worteltjes-rijst 

11 
tomatensoep 
 
kabeljauw schnitzel- 
prei -romige 
pureeaardappelen met 
platte kaas 

14 
knolseldersoep 
 
slavink "grand-mère"-
spinazie- gekookte 
aardappelen 

 

15 
groene bloemkoolsoep 
 
lasagne 'bolognaise" 

 

18 
Vermicellisoep 
 
kalkoengebraad met 
veenbessen- gevuld 
peertje- gebakken 
aardappelen 

 

19 
gele groentesoep 
 
vol au vent van kip-  
gestoofde erwtjes- 
gekookte aardappelen 

 

20 
kippe-koolrabisoep 
 
visrolletjes "dugléré"- 
wortelpuree met 
gember 

 

23 

provencaalse 
roomsoep 
 
cordon bleu- 
bloemkool in hollandse 
saus- gekookte 
aardappelen 
 

24 
seldersoep 
 
 
varkensfricassé met 
groenten- witte kool- 
gebakken aardappelen 

 

25 
Groentesoep 
 
 
kipfilet -
sinaasappelsaus- 
groentenrijst 

 

26 
pompoensoep 
 
 
yellow-
haloweenballetjes- 
wintergroentenpuree 
met rode biet 

 

27 
Aspergesoep 
 
 
varkenslapje met kaas 
en hesp "dyonaise"- 
prei- gratinaardappelen 

 

30 
HERFSTVAKANTIE 

    



SNACKTROMMEL 

Hieronder vindt u het volledige maandoverzicht van de snacktrommel voor oktober. 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 

  

 

 

 



OP DE VALREEP: NOG ENKELE FOTO’S 

Net voor het ‘in druk’ gaan van deze KOM, kregen we nog enkele foto’s van het veldlopen van vorige 
week doorgestuurd. Wij delen ze graag met jullie! 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een sportieve school! 
Bravo aan alle deelnemers! 

 



KALENDER SPORTSNACK VOOR L1 EN L2 

 


