
Nieuwsbrief  zomereditie 2019 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij het lezen van deze editie is de vakantie begonnen.  We wensen iedereen een deugddoende vakantie toe vol 
plezier, rust, …  

In deze laatste nieuwsbrief wil ik jullie graag nog eens bedanken voor jullie vertrouwen in onze school. Voor we 
het schooljaar afsluiten  nog wat verslagjes en  informatie.  

Blijf  kiezen voor de Vrije basisschool Oosterzele… Volgend schooljaar willen we met ons jaarthema “Super in je 
vel!”   nadruk leggen op welbevinden en betrokkenheid, gezondheid, ….                                                                   
Druk, druk, druk! Onze samenleving gaat steeds sneller. We hebben altijd tijd tekort. We hollen onszelf vaak 
voorbij. Niet alleen op volwassenen, maar ook op onze kinderen lijkt dit zijn weerslag te hebben. Met ons 
jaarthema willen we onze leerlingen, en onszelf, leren om bewust aandacht te hebben voor onze eigen 
lichamelijke en mentale gezondheid. We werken aan een goede portie zelfvertrouwen, gaan op zoek naar rust 
in onszelf, leren over gezonde voeding, zorgen voor voldoende beweging  en maken meer tijd voor elkaar.  

Kortom, onze school wordt een plaats waar iedereen zich super in zijn vel zal voelen!!! 

Zoals jullie kunnen zien op het overzicht van de organisatie voor volgend schooljaar komt juf Katrien, onze 
zorgcoördinator niet terug. Zij koos ervoor een nieuwe uitdaging aan te gaan. Wij zullen haar missen maar 
wensen haar succes op het  nieuwe pad.  

Juf Amber Librecht die de zorg de laatste maanden op zich nam zal de opdracht van zorgcoördinator op zich 
nemen. Zij heeft niet zoveel uren ter beschikking omdat we door de grootte van klas 3L en 4L ervoor kozen de 
klassen niet samen te zetten en hiervoor enkele uren zorg gebruikten. Wel zorgden we ervoor dat meester 
Hubert op dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag kan ingeschakeld worden als ambulante leerkracht om 
klassen en/of individuele leerlingen te begeleiden. 

Ik wil  nog eens alle leerkrachten en alle kinderen bedanken voor de blijvende inzet en natuurlijk ook de ouders 
want jullie bieden de nodige steun aan de kinderen op goede en minder goede momenten. Dank u allen voor de 
medewerking die ervoor zorgt dat wij kunnen blijven goed onderwijs geven.  

Dank aan alle (groot)ouders die ons helpen bij allerlei activiteiten. Dank aan de ouderraden die er zijn om met 
raad en daad bij te staan. Dank aan alle vrijwilligers die ons een jaar door helpen bij allerlei taken binnen en 
buiten de klas.    Dank ook aan de lees(groot)ouders die er steeds zijn om onze leerlingen te helpen bij het 
aanvankelijk en voortgezet lezen.  Dank u wel allemaal!               

We zien jullie allen graag terug op maandag 2 september. Op donderdag 29 augustus kunnen jullie met de 
kinderen al eens komen bijbabbelen met de nieuwe klasleerkracht op de openklasavond van 17u tot 19u op de 
verschillende afdelingen.                

Geniet nu van een verdiende vakantie!         Directeur Joris 

 



Heb je al gehoord van “den Anker”, “den Anker”, 
heb je al gehoord van de Ankerschool? 

Het is daar altijd reuzefijn, 
de eerste keer was ‘k nog zo klein. 

Zoveel gespeeld 
mij nooit verveeld 

Heb je al gehoord van de grote, de grote 
heb je al gehoord van de grote school? 

Nu ben ik toch geen kleuter meer, 
ik neem afscheid ook al doet dit zeer. 

Mijn liefste juf, 
een afscheidskus. 

Dikke merci! 
Prettige vakantie! 

 

Afscheid van 8 superhelden in het Ankerschooltje 

Woensdag 19 juni was het feest op het Ankerschooltje ! Dit jaar kozen 
we “superhelden “ als thema! 
Ethan, Léon, Maurice, Raf, Simon, Stan, Bas en Logan voerden per twee 
om beurten een “helden”act op ! 

De mama’s en papa’s en hun grootouders genoten van het spektakel !  
We wensen onze helden dan ook veel succes in het eerste leerjaar !  
Dank aan alle medewerkers, zonder hun hulp zou dit niet mogelijk zijn ! 

Aan allen een zonnige en prettige vakantie en tot 2 september in het Ankerschooltje !                                                            
De  juffen  

 

                                                                       

 

De mama’s van onze superhelden 
zorgden voor een leuk 
afscheidsliedje (op melodie van 
‘De zevensprong”):  

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s op de website! 

 



Dit verslag kwam ook in de echte krant: 

AFGESTUDEERD AAN DE ANKERSCHOOL… 

Het is intussen een traditie geworden: de kleuters van de 3de klas op het Ankerschooltje (wijkafdeling van De Appelaar) 
krijgen een écht diploma aan het eind van het schooljaar.  Dit gaat telkens gepaard met een mini-schoolfeest in een tent 
op de speelplaats.  Maar de weergoden voorspelden niet veel goeds voor woensdag  19 juni… Er was onweer op komst 
met alles erop en eraan!  Er werd dus wijselijk gekozen voor een alternatief: de Ankerkerk!   
De ‘afstuderende’  kleuters voerden er hun show op, waarbij ze telkens in een duel hun favoriete sport bekampten.  En… 
er waren enkel winnaars! 
Het nummer van het voorbije schoolfeest  in De Kluize werd door alle kleuters  samen nog eens overgedaan, zodat ook 
de kleinsten konden tonen dat ze  Super Hero’s  zijn. 
Na het showgedeelte was het moment van de waarheid aangebroken.  Directeur Joris  deelde de diploma’s uit aan de 
studenten, die in vol ornaat stonden te pronken op het podium.  
Bij een proclamatie horen ook lofwoordjes en dankbetuigingen.  Oma Monique en opa Wilfried werden in de bloemetjes 
gezet voor de vele jaren hand- en spandiensten aan het Ankerschooltje.  
Enkele mama’s brachten een muzikale hulde aan de juffen Hilde en Kristine en Amber, aan kinderverzorgster Christine, 
aan hulpjuf Lizi en aan juf Daisy van de opvang. 
Tijd voor een hapje en een drankje!  De hongerigen werden gespijsd aan de  Ankerfrituur en de dorstigen gelaafd aan de 
bar.  Als dat geen mooie invulling is voor een kerk-in-herbestemming! 
Dit is hopelijk een moment waaraan de keuters later graag zullen terugdenken, met hun échte diploma op zak!         
Verslag: Monique 

 

 

 

 

 

WATERGEWENNING met de oudste kleuters 

6 keren trokken de kleuters van Juf Annemie (De Appelaar) naar Zottegem 
naar het zwembad.  De kleuters hebben er veel bijgeleerd en plezier 
gemaakt samen met hun vriendjes.  De brevetten hebben ze op zak!!! Nu 
zijn ze voorbereid om volgend schooljaar te leren zwemmen. 

       

            

Ook de oudste kleuters van de andere afdelingen gingen 
mee.  Op onze website vind je heel wat foto’s van deze leuke 
momenten. 



IBOE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van 3de en 4de leerjaar in IBOE hebben de geheimen van de poel bestudeerd.  Het 
was een zéér leerrijke ervaring. 

 

 

Een terugblik: boerderijklas 
1ste graad Gijzenzele 
 
Eindelijk was de dag daar. 
Al vroeg stonden we klaar.  
Alle kinderen gingen op weg. 
Samen met hun juf, heerlijk zeg!  
Lekkere spaghetti op ons bord  
en of er dan gegeten wordt!  
De koeien melken is superfijn,  
maar ’t is wel schrikken als je weet hoe zwaar ze zijn!  
Een koe weegt een kilo of 700,  
dat heeft ons allen wat verwonderd.  
’s Avonds waren we toch wel moe en vielen (best snel) 
alle oogjes toe.  
Na het ontbijt gingen we weer aan het werk,  
gelukkig zijn we allen erg sterk.  
Geiten, schapen, eenden voeren, 
we voelden ons al echte boeren.  
Over wol kan je ook veel leren,  
bijvoorbeeld hoe je een schaap moet scheren.  
Een quizje over dieren kregen we in de les,  
dus deden we super ons best!  
Daarna leerden we over melk,  
er was een proevertje voor elk.  
Boter toveren, choco maken,  
dat kon ons allen smaken!  
Over wol kan je ook veel leren,  
bijvoorbeeld hoe je een schaap moet scheren.  
’s Avonds terug ons bedje in  
na een verhaaltje naar ieders zin.  
Op vrijdag weer valiezen pakken,  
een heus karwei met zoveel zakken!  
Graantjes proeven, broodje kneden 
deden we voor op de speeltuin speelden.  
Na lekkere frietjes namen we afscheid,  
we hadden een SUPERleuke tijd!  
Dag boerderij, dag geit, dag schaap!  
 Ik wed dat ik vanavond goed slaap ;-)) 
 



De leerlingen van het 3de leerjaar in De Appelaar hebben 
niet stilgezeten.  
Eind mei trok het derde leerjaar richting Zottegem, waar we 
een culturele driedaagse beleefden!  Hier konden de 
leerlingen zich uitleven met knutselen, zingen, muziek 
spelen, verkleden, ... Een fantastische ervaring!  

 

Enkele Schoolreizen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op onze website vind je nog heel wat meer foto’s van deze leuke uitstap! 

www.vrijebasisschooloosterzele.be klik op de Iboe en kies de 1ste of 2de graad. 

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar gingen vorige week op uitstap naar de boerderij.  
Ze kregen een rondleiding op de boerderij, deden er allerlei taakjes, maakten milkshake, aten er een ijsje en mochten 
zelfs de naam kiezen voor het kalfje dat die dag geboren werd. Ze noemden hem : " Bliksem " .                                       
Het was een hele leuke dag ! 

 

IBOE trok naar Blankenberge 
 
Op donderdag 20 juni trokken we met de lagere school richting Blankenberge. Met het gezelschap van de 
grootouders werd het een fantastisch dagje aan de zee. 
De kinderen bouwden zandkastelen, namen een duik in de zee en zochten schelpjes. 
Iedereen genoot met volle teugen! 

 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Waterpret in het Ankerschooltje: “Joepie, spelen met water!”  

Ouderraden - Onze school heeft  2 ouderraden: ouderraad Appelaar-Anker en ouderraad Iboe. 
Beiden staan de school bij in raad en daad. Heeft u zin om deze groep enthousiastelingen te vervoegen, 
spreek hen aan, laat het aan een juf of meester weten of stuur een e-mail: voor Appelaar en Anker: 
ouderraad.appelaar.anker@gmail.com ; voor Iboe: ellen.sleeuwagen@telenet.be  

Ook als u niet elke keer op een samenkomst kan aanwezig zijn bent u van harte welkom om aan te 
sluiten. Tot binnenkort?!  

In Iboe nemen we afscheid van voorzitster Ann, we danken haar voor al die jaren energiek 
enthousiasme en om steeds de sfeer top te houden, we verwelkomen Ellen die goed is voorbereid om 
deze taak over te nemen. Ook in ouderraad Appelaar-Anker zal er een voorzitterswissel zijn maar die 
wordt pas op volgende samenkomst bevestigd. We verwijzen ook graag naar het luikje ouders op onze 
website bij de foto’s (blog) waar je heel wat beeldmateriaal vindt over voorbije activiteiten. O.a. van het 
schoolcafé op Pinksteren laatstleden, een activiteit die zeker zal herhaald worden. 

 

Naar het bos met Kwenta Kwentos. 

Op 4 juni gingen alle kleuters en peuters van de Appelaar naar ’t Burreken,                                                                   
een prachtig bos in Brakel met veel hellingen waar we volop onze spieren                                                                       
en evenwicht konden oefenen. 

Af en toe gingen we zitten om te luisteren naar een verhaal en liederen van                                                                                 
Kwenta Kwentos.  

Van het zaadje dat groeide en een boompje werd, van spinnetjes en kabouters, van de vissen in het kronkelende 
beekje, helder en fris. We kregen zelfs een spatje regen tijdens de picknick, maar dat verstoorde onze pret niet! 

In het speelbos bouwden we kampen en maakten we een bosbed. We lieten het bos mooier achter door onze 
boomkunst. We plakten een bolletje natuurklei op een boomstam en versierden het met blaadjes, takjes.. 

Het was een heerlijke dag! 

 

mailto:ouderraad.appelaar.anker@gmail.com
mailto:ellen.sleeuwagen@telenet.be


   VAKANTIES EN VRIJE DAGEN:  
SCHOOLJAAR 2019-2020 

 

BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR EN HERVATTING VAN DE LESSEN:  

Maandag  2 september 2019 

VRIJE DAGEN VAN HET EERSTE TRIMESTER: 

- Pedagogische studiedag:  woensdag 16 oktober 2019 

- Herfstvakantie:  van 28 oktober tot en met 3 november 2019 

- Wapenstilstand:  maandag 11 november 2019 

- Lokale verlofdag:  dinsdag 12 november 2019 
- Pedagogische studiedag:  woensdag 13 november 2019 

- Kerstvakantie:  van 23 december 2019 tot en met 5 januari 2020 

VRIJE DAGEN VAN HET TWEEDE TRIMESTER: 

- Pedagogische studiedag:  maandag 27 januari 2020 

- Krokusvakantie:   van 24 februari tot en met 1 maart 2020 

- Paasvakantie:   van 6 april tot en met 19 april 2020 

VRIJE DAGEN VAN HET DERDE TRIMESTER: 

- Dag van de Arbeid:  vrijdag 1 mei 2019  

- O.L.H.-Hemelvaart:   donderdag 21 mei 2020  

- Brugdag O.L.H.-Hemelvaart:  vrijdag 22 mei  2020 

- Pinkstermaandag:  maandag 1 juni 2020 

- Lokale verlofdag:  dinsdag 2 juni 2020 

EINDE VAN HET SCHOOLJAAR  

Dinsdag 30 juni: einde 11u50! 

Om te noteren: 
Eetfestijn:  zondag 20 oktober 2019 
Spaghettifestijn:  vrijdag 13 maart 2020 
Plechtige communie Oosterzele:   zondag 3 mei 2020 
Eerste communie (Dorp en Gijzenzele):  zondag 10 mei 2020 om 09.30 
Schoolfeest De Appelaar – Anker:  zondag 17 mei 2020 
Schoolfeest Iboe:  zondag 7 juni 2020 



ORGANISATIE KLASSEN SCHOOLJAAR 2019 – 2020 

APPELAAR  ANKER IBOE 

K1 Juf Lydia 1/2 +  

juf  Anneleen 1/2 

KA1 Juf Kristine 
4/5 

KG1 Juf Marijke 4/5 + 
juf Elke 1/5 

K2/3 Juf Annemie 4/5   

 

KA2/3 Juf Hilde 4/5 

 

KG2/3 Juf Lieve 1/2 + 

Juf Elke 1/2 

In de kleuterklassen K2/3, KA1 en KA2/3 worden de kinderen op de vrije dag van de klasjuffen opgevangen o.a.  
door de leerkracht die turnen geeft. In K2/3 worden de kinderen voor de andere uren begeleidt door juf Amber 
Librecht, In KA1 en KA2/3 worden de kinderen onder verantwoordelijkheid van de klasjuf die aanwezig is 
opgevangen door Christine R. 

Kinderverzorgster Christine R 

Kleuterturnen Juf Elke  + meester Wim (K2/3) + juf Amber L (K1) 

1L Juf Nathalie 1/2  

woe + NM: 1L sluit aan bij 2L  

  1/2LG Juf Wendy 

2L Juf Els 3/4LG Juf Katelijne 4/5 + 
meester  Hubert op 
maandag  

3L Juf Hilke 

 

  

4L Juf Claudine   

 

5L Meester Hubert  

Maandag + NM : 5L sluit aan bij 6L  

6L Juf Heidi 

  

Bewegings-opvoeding  Meester Wim   

ICT-coördinator Meester Bram 4/36 

Zorgcoördinator 

Ambulante leerkracht 

Juf Amber Librecht  

Op dinsdag-, donderdag- en vrijdagnamiddag: meester Hubert 

Administratieve 
medewerkers 

Inge Janssens (maandag-, dinsdag-, woensdag- en donderdagvoormiddag) +                   
Anne Van Caelenberg (vrijdag)  

Directeur  Mr. Joris   


