
 

 

KIJK OP DE MAAND 1 – WEEK 36 – 05.09.2019 
Jaargang 2 nr. 1 

KALENDER SEPTEMBER  

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2  
Eerste schooldag 
8.30. Themaopening 1 
en onthaal 
16.00. Geen studie 

3 4 5 6 

9 10 
 

11 
20.00. Schoolbestuur 

12 
13.00. Vergadering 
invoering 
schoolstraten 

13 

16  
Sportdag lager (L1, 
L2, L3, L6) 

17 
Sportdag lager (L4, 
L5) 

18 
13.00. Collegeloop 
L3 – L6 

19 
9.00: natuurouderdag 
(Palinkbeek) 
 

20 
Strapdag 
Sportdag kleuter 

23 
19.00. Oudercontact 
L1a + b 

24 
16.15. Personeels-
vergadering – geen 
studie 

 

25 26 
19.00. Oudercontact 
L2a + b 

27 

30 
19.00. Oudercontact 
L3a + b 

    

Zaterdag 07/09. Wieltjesfeest. Bezoek de stand van onze school! Springkasteel, schmink, visspel, ballonnen,… 
Zaterdag 21/09. Sneukeltocht 

 

  

DE KLEINE PRINS PRESTENEERT: JAARTHEMA 2019-2020 ‘HET MAGISCHE CIRCUS’ 

Dit schooljaar trekken we onze beste circusplunje aan en halen we de gekste trucjes en 
acrobatentoeren boven, want het jaarthema staat in het teken van ‘Het magische circus’. 

Dat was meteen al duidelijk tijdens het onthaal op de eerste schooldag, maandag 2 september. De 
schoolpoort was omgetoverd tot een echte circusingang en de kinderen mochten bij het 
binnenkomen al meteen tonen hoe lenig ze waren: zij moesten immers zo goed mogelijk door een 
‘vuur’hoepel zien te komen. Sommigen sprongen erdoor, anderen stapten of kropen, nog anderen 
maakten liever een klein ommetje. De echte artiesten maakten er al meteen een heuse koprol bij! 

Het wordt in elk geval een magisch circusjaar waarin de kinderen heel wat circustechnieken zullen 
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aanleren. Daarvoor werkt de school samen met Circus De Sven. Ook een aantal klasuitstappen en 
activiteiten zullen in dat thema kaderen.  

Het is uiteraard nog eventjes, maar het schoolfeest van zondag, 7 juni zal volledig in het teken staan 
van ‘Het Magische Circus’ en die dag presenteren we een heuse circusshow! 

 

Aan iedereen een magisch schooljaar 2019-2020 gewenst! 

SCHOOLTEAM 

Ons enthousiaste en stralende team voor het schooljaar 2019 – 2020 ziet er zo uit:  

 

 NIEUW DIT SCHOOLJAAR! 

De openluchtklas 
Vanaf dit schooljaar zullen de kinderen geregeld les krijgen in open lucht. Mooi of slecht weer, warm 
of koud: dat doet er niet toe. Onze kinderen worden een stuk gezonder en sterker als zij regelmatig 
buiten zijn. Onderzoek toont aan dat buiten les krijgen ook de concentratie bevordert, omdat er  
meer zuurstof in de buitenlucht zit.  



Daarnaast werd ook de schooltuin deze zomer weer op orde gezet. Het wordt een plek om fijn te 
ravotten. En ja: gezonde kinderen die veel spelen, mogen best wel eens vuil naar huis komen! 

Ondertussen zijn we ook volop bezig met de herstelwerken aan de zandbak, zodat het voor alle 
kinderen weer fijn en veilig spelen is.  

Wisten jullie trouwens dat we op onze school ook heel gezonde en vruchtbare grond hebben? We 
konden al genieten van tomaatjes en na de zomervakantie troffen we enkele reuzengrote 
pompoenen aan! Ondertussen hebben de mensen van logistiek personeel ook al confituur gemaakt 
van de appeltjes uit onze schooltuin.  

 

De Kleine Prins: een fijne, kleurrijke, veilige én gezonde plek  
in het centrum van de stad! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vegetarische maaltijden 

Eind vorig schooljaar kregen wij via het kinderparlement en een aantal ouders de vraag of het 
mogelijk zou zijn om vanaf het nieuwe schooljaar af en toe eens een vegetarische maaltijd in het 
schoolmenu op te nemen. 

We legden deze vraag voor aan de Algemene Vergadering van ouders en daar werd heel enthousiast 
gereageerd: vegetarische maaltijden zijn lekker, gezond én bovendien ook nog eens goed voor milieu 
en het klimaat.  

In overleg met onze maaltijdleverancier hebben wij daarom beslist om vanaf oktober één keer per 
maand een vegetarische maaltijd in het menu op te nemen. Afhankelijk van de reacties kunnen we 
dit initiatief dan evalueren om na te gaan of er naar volgend schooljaar toe behoefte is om dit 
eventueel eens meer te doen. Maar… we starten alvast met één vegetarische maaltijd per maand! 



SCHOOLKALENDER EN PRIJZENBELEID; SCHOOLREGLEMENT EN INFOBROCHURE 

Als bijlage bij deze Kijk op de Maand ontvangen alle gezinnen ook een overzicht 
met: 

- de kalender van het schooljaar 2019-2020; 
- het prijzenbeleid van het schooljaar 2019-2020; 

In de kalender zijn uiteraard altijd wijzigingen mogelijk, maar wij proberen die 
zoveel mogelijk te beperken. Als er veranderingen zijn, worden jullie via de ‘Kijk 
op de Maand’ op de hoogte gebracht. Check geregeld ook eens de website van 
de school www.dekleineprins.be, want daar staat steeds de meest recente versie. 

De gehanteerde prijzen die jullie in het overzicht vinden, zijn vast voor het 
volledige schooljaar en daar wordt op geen enkel moment aan veranderd. Op die manier kunnen 
jullie als ouders goed inschatten hoeveel een schooljaar kost aan maaltijden, busvervoer, 
uitstappen,… zonder dat er nog verrassingen opduiken. Meer uitleg vinden jullie in de bijlage. 

De school wil nog eens benadrukken dat alle schoolmateriaal, nodig voor de lessen, gratis is en door 
de school wordt aangekocht. De bijkomende onkosten proberen wij altijd zo laag mogelijk te houden.  

Om kostenbesparend en milieuvriendelijk te werken, drukken wij het volledige schoolreglement en 
de infobrochure niet meer af. Die zijn wel steeds te raadplegen via de website van de school. Wie 
toch graag een exemplaar op papier ontvangt, kan hiervoor terecht bij de directeur of het 
secretariaat.  

SPORT: SEPTEMBER = MAAND VAN DE SPORT! 

Sport Vlaanderen roept de maand september uit tot ‘maand van de sportclub’. In dat kader roepen 
we alle kinderen én volwassenen op om op woensdag, 18 september in de outfit van hun sportclub 
naar school te komen om zo hun sport te promoten!  
Om alle inwoners van Menen de kans te geven een (nieuwe) sport uit te proberen, organiseert de 
stedelijke Sportdienst in samenwerking met een aantal Meense sportclubs de ’Week van de 
Sportclub 2019’ van 14 tot en met 20 september 2019.  
Tijdens de ‘week van de sportclub’ kan je GRATIS kennis maken met een aantal Meense sportclubs, 
vrijblijvend en zonder verdere verplichtingen. Een overzicht met wanneer je bij welke sportclub 
terecht kunt, kan je vinden op de website van de stad Menen www.menen.be. Na een gratis 
proeftraining kan je je eventueel aansluiten bij één van deze sportclubs.  
Adressen activiteiten: 

- Sporthal Vauban Menen - Waalvest 1 (M) 
- Atletiekpiste Vaubanstadion - Waalvest 136 (M) 
- Sporthal Ter Leie Lauwe - Hospitaalstraat 10 (L) 
- Sportcentrum E. Vandemoortele - Dronckaertstraat 479 (L) 
- Sporthal Badhuis - Sluizenkaai 78 (M) 
- Sporthal Ter Steenlandt - Lauwestraat 64A (R) 
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In diezelfde periode organiseert de school trouwens ook altijd haar sportdagen:  
- maandag 16 september: sportdag LAGER voor het eerste, tweede, derde en zesde 

leerjaar; 
- dinsdag 17 september: sportdag LAGER voor het vierde en vijfde leerjaar; 
- vrijdag 20 september: sportdag voor de kleuters; 

 

Op vrijdag 20 september is het trouwens ook STRAPDAG. Wij vragen dat alle kinderen (kleuters en 
lager) op die dag zoveel mogelijk STappend (= te voet) of TRappend (= met de fiets, skeeler,…) naar 
school komen. De schoolomgeving houden we die dag zoveel mogelijk verkeersvrij. Parkeren kan op 
de parking van de Kortrijkstraat, het Leopoldsplein,… En nog beter is het om de auto gewoon thuis te 
laten en – als het een beetje mogelijk is – de weg van thuis naar school op een gezonde, 
milieuvriendelijke en verkeersveilige manier af te leggen.  

 
Vrijdag 20 september is STRAPDAG: 

stap en trap je mee? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS UIT DE WERKGROEPEN 

Sport: 
Ook dit jaar weer organiseert de werkgroep sport de jaarlijkse SNEUKELTOCHT. Wie er de voorbije 
jaren bij was, weet dat dit steeds een zeer gezellig gebeuren is. Een mooie gezinswandeling, 
gecombineerd met wat lekkere hapjes onderweg en ondertussen heel veel tijd om te babbelen met 
elkaar, nieuwe mensen te leren kennen of een nieuw stukje Menen te ontdekken. Elk jaar opnieuw 
is het een gezellige avond met het gezin, familie en/of vrienden,…  

- DATUM: 21 september 2019 
- WAAR: Basisschool de Kleine Prins 
- START: Tussen 16u30 en 18u. 
- WAT: Gezellige wandeltocht met bijhorende hapjes en drankjes in het jaarthema van de 

school. 
- PRIJS: +12 jaar: 10 euro / -12 jaar: 5 euro 

Inschrijven via strookje in de agenda op vrijdag 6 september of het strookje achteraan in deze Kijk op 
de Maand. 
  

Sneukeltocht zaterdag, 21 september: jullie komen toch ook?  
 



Ouderraad: 
Traditioneel organiseert de ouderraad een promotiestand voor de 
school tijdens het Wieltjesfeest van zaterdag, 7 september. Er is een 
springkasteel, schminkstand, visspel. Er worden ballonnen en leuke 
folders van De Kleine Prins uitgedeeld. Jullie komen toch ook even langs 
op onze stand? Je vindt ons vooraan in de Rijselstraat, niet ver van de 
Grote Markt. De stand van de school zie je ongetwijfeld van ver door de 
grote strandvlag!  

 

Graag tot op de stand van De Kleine Prins tijdens het 
Wieltjesfeest op zaterdag, 7 september! 

NIEUWS UIT DE KLASSEN 

Peuter (schaapjes): 
1 september, voor velen een grote dag. Voor alle kinderen die voor het 
eerste naar school gaan en hun ouders is het misschien een nog 
belangrijkere dag. Een dag die vaak begon met een traan, maar eindigde 
met een brede lach. 
Welkom aan de vier nieuwe peutertjes op onze school : Lens, Babette, 
Hailey en Inaya. Ze zijn reeds vertrouwd met de klas, onze klaspop Jules, 
de turnzaal en de vele juffen. Ze spelen het allerliefst in het ballenbad. 
Daar kan de pret niet op. 
Veel succes en plezier in onze schaapjesklas.  

 
Eerste kleuter (sterretjes en vosjes):  
Hallo, 
Welkom in de vosjes en sterretjesklas… 
De kleuters vinden stilaan hun weg in de nieuwe klas en samen 
met onze klaspoppen Nellie en Cezar 
gaan we dit jaar veel ontdekken, experimenteren ….. 
Groetjes van de juffen Nicole en Els en al hun kleutervriendjes!  
 

 
Tweede kleuter (kroontjes en prinsjes): 
Dag allemaal, 
Na wat zoeken en ploeteren hebben de meeste kroontjes en Prinsjes de weg in de nieuwe klas al wat 
gevonden. De voorbije week maakten de kleuters kennis met Loeloe, de klaspop, ontdekten we de 
ritueelliedjes en mochten ze proeven van een poppenspel en boekentasspel. 
Volgende week vieren we feest want dan is onze Loeloe jarig! Wat we zoal gaan doen vinden jullie 
volgende week in het heen- en weerschriftje…. 
Op vrijdag 20 september trekken we de sportieve toer op want dan is het sportdag! We wandelen 

naar ‘Huppeldepup’ en leven ons er voor 
100% uit  ! 
Wat we voor deze dag nodig hebben volgt ook 
nog… 
Wij wensen onze kapoenen alvast een 
boeiend schooljaar in de 2de kleuterklas toe! 

Dikke zoenen van juf. Priscilla en juf. Magali  



Derde kleuter (vliegertjes en roosjes):  
Hallo iedereen,  
We zijn het al terug goed gewoon op school.  De kleuters hebben hun 
klas al goed verkend.  
Deze week gaan we vrijdag voor de eerste keer zwemmen.  We 
vertrekken onmiddellijk om 8.30 uur op school.  Gelieve 
het zwembroekje of badpakje van je kleuter al aan te doen van thuis, 
dat is voor ons gemakkelijker en zo kunnen we iets langer 
zwemmen.  Graag ook gemakkelijke kledij en schoenen die je kleuter 
zelf aan en uit kunnen doen. 
We verdiepen ons verder in de leefwereld van Kiki.  We luisteren naar 
de verhalen: Eendje in de regen en Kiki, kom je zwemmen?  We maken 
groepjes van 3 eendjes, we sorteren de spullen van Kiki en Dotti, … 
Vele groetjes van juf Ann, Juf Line en Pompom  

 
Eerste leerjaar:  
Hallo eersteklassers en ouders, 

De leerlingen beginnen stilaan op hun plooi te komen tussen al het nieuwe van de laatste dagen: de 
vele soorten schriften, andere afspraken, nieuwe dagindeling,...Voor ons zo vanzelfsprekend maar 
voor de leerlingen een hele zware dobber.  

Ook de eerste letters en woordjes werden reeds aangeleerd. (de i en k) De kinderen kregen reeds een 
eerste oefenblaadje mee.  Om deze letters en woorden correct maar ook voldoende vlug onder de 
knie te hebben, blijven we hameren op het kort inoefenen thuis. Onze ervaring leert dat deze kleine 
momentjes grote wonderen kunnen doen! 

Om het hardop lezen vlot te kunnen oefenen in de klas zouden we graag de hulp inroepen van enkele 
bereidwillige ouders of grootouders. Woensdagvoormiddag tussen 8u30 en 9u30 lezen we in 
kleinere groepjes. Wie zich kan vrijmaken op dit moment en graag een handje komt helpen kan dit 
melden in de agenda. 

Woensdag 11 september starten we met deze leeslesjes. 

De leerlingen hebben een fluojasje meegekregen. Hiervoor wordt er een kleine waarborg 
aangerekend op de rekening. Leerlingen die op het einde van hun schoolloopbaan in de kleine prins 
het jasje kunnen terugbezorgen, krijgen deze waarborg terug.  Mogen we vragen dat de leerlingen dit 
fluojasje steeds aantrekken wanneer ze naar school komen!  

Vrijdag is het zwemdag!! Gelieve deze dag ervoor te zorgen dat uw kind geen te moeilijke kledij aan 
heeft. Kettinkjes, uurwerken, enz…. blijven die dag ook beter thuis. 

Maandag 16 september is er de jaarlijkse sportdag. De leerlingen hebben hiervoor picknick en 
sportieve kledij nodig. Verdere info volgt nog in de agenda… 

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.  
Ons jaarthema is ‘HET MAGISCHE CIRCUS’ ! Zoals vorig jaar 
worden iedere maand via de KOM allerlei weetjes  door 
gegeven.   

Zo zijn we deze week begonnen aan een gloednieuwe wo-methode, MUNDO. Heel leuk hoor, we zijn 
gestart met ons eerste thema: Joepie, ik zit in klas 2! 



De agenda’s worden nu elke dag ingevuld door de kinderen zelf; graag zouden we hebben dat deze 
elke vrijdag worden ondertekend..  

We gingen al  terug naar de bib.  De kopies van de bibkaarten kregen we reeds van de meester en juf 
van het eerste, normaal gezien zou dat moeten in orde zijn.  Ook het rekenen werd reeds aangevat, 
en de kinderen zijn al volop aan het werk! We maakten al een tafelclown waar kinderen hun tafels 
aan kunnen verdienen… spannend!  Mogen we ook nog eens vragen om het turngerief van iedereen 
in orde te maken en te naamtekenen aub.   

Vele groetjes, 

Juf Els en Juf Sylvianne 

 
Derde leerjaar: 
Hocus pocus pas, 

op 2 september stonden we klaar met onze 
schooltas. 

Vol goede moed, begonnen we aan het 
nieuwe jaar, 

zonder veel gemaar. 

Eventjes terug de mondjes dicht, 

want alle nieuwtjes werden toegelicht. 

Deze week begonnen we op ons gemak, 

op zoek naar de versnellingsbak. 

Hocus pocus pas, hier rond ik af, 

met mijn goochelstaf! 

 

De juffen van het 3de leerjaar  

 
Vierde leerjaar: 
Beste vierdeklassers 
Jullie zijn heel enthousiast gestart!  Na de leuke vakantieverhalen zijn we opnieuw met het echte leren 
gestart.  We herhaalden deze week vooral de leerstof van het derde leerjaar: de getallen tot 1000, 
meten en wegen, betalen met geld, spellingsregels,…) en dat zal volgende week ook nog zo zijn.  
Volgende week gaan we voor het eerst naar de bib. 
Al even vermelden dat we op dinsdag 17 september sportdag hebben in Aalbeke.  We zullen op deze 
dag zowel voor de heen- als terugreis vervoer nodig hebben.  We zouden het zeker appreciëren 
mochten er een aantal vrijwillige ouders willen rijden. Meer informatie volgt nog. 
1 oktober houden we voor de ouders een infoavond. Meer info volgt nog in de agenda. 
Vele groetjes van de juffen! 
 

Vijfde leerjaar: 
Dag vijfdekassers, 
We zijn er goede en wel ingevlogen in onze eerste schoolweek. 
Iedereen heeft zo ongeveer zijn plaatsje binnen de klas gevonden en weet al hoe het er in het vijfde 
leerjaar soms wel grappig aan toe gaat. 
Elke maand proberen wij een kalender door te sturen wat betreft de activiteiten van die maand. 
Voor september is er nog niet zo veel gepland. 
Hieronder een korte agenda: 

- vrijdag 6 september: bibliotheekbezoek 
 



- maandag 9 september: zwemmen 
- donderdag 12 september: turnen 
- vrijdag 13 september: TOETS FRANS UNITE 1 

 
- maandag 16 september: zwemmen 
- dinsdag 17 september: SPORTDAG 
- woensdag 18 september: veldloop 
- donderdag 19 september: turnen 
- vrijdag 20 september: TOETS FRANS UNIT2 2 
- zaterdag 21 september: SNEUKELTOCHT 

 
- maandag 23 september: zwemmen 
- dinsdag 24 september: turnen + GEEN STUDIE  
- donderdag 26 september: turnen. 

 
Nu al zeggen dat de ouderavond van donderdag 3 oktober verplaatst wordt naar maandag 7 oktober. 
Geniet van het weekend en de komende weken in het vijfde leerjaar. 
Voor verdere info en foto's verwijs ik jullie graag naar de blog, die bereikbaar is via de website van de 
school. 
Groeten, 
juf en meester. 
 

Zesde leerjaar:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MAANDMENU 

maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag 

2  
groentensoep 
 
macaroni met ham 
en een smeuige 
kaassaus 
 

3 
tomatensoep 
 
kipfilet met ananas-en 
kerriesaus- creoolse 
rijst boordevol 
groentjes 
 

4 
broccolisoep 
 
visrolletjes 
"nantua"-  
wortelpuree 
 

5 
Florentijnse slasoep 
 
rundshamburger-
bruine saus- prei- 
gebakken 
aardappelen 
 

6 
knolseldersoep 
 
cordon bleu- duo van 
broccoli en 
bloemkool- gekookte 
aardappelen 
 

9 
courgettevelouté 
 
hongaarse goulash-
kerstomaatjes 
m/bieslook-
gekookte 
aardappelen 
 

10 
wortelsoep 
 
gegratineerd 
visstoofpotje- 
gestoofde erwtje- 
pureeaardappelen 
 

11 
tomatenminestrone 
 
gevogeltesnitzel -
remouladesaus- 
spinazie- gebakken 
aard 
 

12 
broccolisoep 
 
balletjes-
tomatensaus-
zomersalade-
tuinkruidendressing -
aardappel 
 

13 
aspergesoep 
 
vol au vent van kip 
m/champignons-
worteltjes-gekookte 
aardappelen 
 

16 
seldersoep 
 
bbq-rundsworst 
"provencale" -
spinazie- gekookte 
aardappelen 
 
 

17  
kerstomatensoep 
 
kippenreepjes m/rode 
kerrie 
e/juliennegroentjes-
speltrijst m/groentjes 
 

18 
groentensoep 
 
smeuige 
kippensalade- 
perzikschijfjes- 
gebakken 
aardappelen 
 

19 
waterkers-alfabetsoep 
 
viskrokantje met 
bloemkool in 
kaassaus- 
pureeaardappelen 
 

20 
uien-groentensoep 
 
spaghetti 
"bolognaise" met 
gemalen kaas 
 

23 
prei-
komkommersoep 
 
wangetjes op 
grootmoeders wijze-
boterboontjes-
gekookte aardappel 
 

24 
bloemkoolsoep 
 
 
rundsvogelnestje- 
erwtjes en worteltjes- 
peterselieaardappelen 
 

25 
groene soep 
 
 
gegratineerde 
ovenschotel met 
ham op verrassende 
wijze 
 

26 
boerengroentensoep 
 
 
kidskippenboutjes- 
fruitsalade 
m/watermeloen- 
gratinaardappelen 
 

27 
vergeten 
groentesoep 
 
ardens gebraad 
"dyonaise"-rode 
kool- gebakken 
aardappelen 
 

30 
pompoensoep 
 
gevogelteblanquette 
met 
brunoisegroentjes- 
preistampot  
 

    

SNACKTROMMEL 

Na het succes van vorig schooljaar, zullen wij de snacktrommel ook dit schooljaar weer doorvoeren. 
U kan uw zoon of dochter inschrijven door 4 euro per maand of 40 euro voor het hele schooljaar cash 
te betalen aan de klasleerkracht.  

Hieronder vindt u het volledige maandoverzicht van de snacktrommel voor september. Op dins- en 
woensdag 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 

  

 

 

 

 

 



SNEUKELTOCHT!!! 

 


