
Nieuwsbrief  eind december 2019  

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Het eerste trimester van dit schooljaar is voorbijgevlogen. De voorbije weken kwam de Sint 

op bezoek (heel veel foto’s op de website hiervan) en het weekend daarna, op 7en 8 december stonden 

we samen (Ankerschooltje + Appelaar) met de ouderraad Appelaar-Anker op de kerstmarkt in de 

Ankerkerk.  

Ons Zingeling-koor zong er enkele 

kerstliederen (met dank aan juf Heidi 

en de kinderen). 

Op vrijdag 13 december ging de 

lichtjestocht door in Gijzenzele (zie bij 

IBOE). 

De laatste week hielden we nog een 

kerstviering en voor we afsloten werd 

onze vernieuwde computerklas  op De Appelaar (dankzij 20 nieuwe laptops, gesponsord door ouderraad 

Appelaar-Anker) officieel heropend met een kleine receptie.     

Ook in 2020, in de volgende trimesters gaan we super in ons vel verder. 

Maar laten we eerst in de komende vakantieweken genieten van familie en vrienden waarmee we feesten 

in teken van KERSTMIS, waarbij we de mooie verhalen van de geboorte van Jezus Christus niet uit het oog 

mogen verliezen en een weekje later op het NIEUWE JAAR! 

Graag wens ik jullie in naam van ons hele 

schoolteam een zalige kersttijd, prettige 

feesten en een gelukkig  2020!                       

                                                                                                                                                                                    

In deze tijd van het jaar zijn er ook families die sinds kort iemand 

moeten missen. Voor zij die te maken kregen met  een verlies : 

"veel sterkte!"                                       Directeur Joris 



IBOE 
Lichtjeswandeling   Voorbereiding -  

 

 

 

 

Het was bang afwachten vorige week vrijdag in wijkschool  Iboe:  kon 

de geplande lichtjeswandeling van de ouderraad wel doorgaan op zo’n regendag? Ja hoor! Tegen de avond werd het 

droog en de kinderen konden met hun ouders, grootouders en andere geïnteresseerden de wandeling aanvatten. 

Goed ingeduffeld en met een wegwijzer in de hand wandelden ze van de ene stop naar de andere waar ze konden 

genieten van een natje  en een droogje of een spel voor de kinderen. Een groot deel van de weg was verlicht met 

kaarsjes en lampjes: een bijzondere ervaring voor de kinderen om op deze manier in het donker te wandelen.  

                      Op tocht … 

 

  

 
 

 

 

 

 

 

Terug op school werd iedereen opgewarmd met een heerlijke hotdog en een warm drankje en kon men nakeuvelen 

op de intussen traditionele kerstdrink van de school.                                    Klaar voor het nakeuvelen …                                                                                                                                                             

                                            

Proficiat aan de ouderraad met dit mooie 

initiatief!! 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                       

Naar de kaaihoeve… 

Het was een koude maar zonnige donderdag, ideaal voor een fikse 

winterwandeling in de Scheldevallei. Gewapend met kompas en verrekijker 

trokken de kinderen van het 3de  en 4de leerjaar IBOE op speurtocht langs de 

Oude Schelde. We hebben  in dit prachtig stukje ongerepte natuur 

verschillende vogel gespot: waterhoentjes, meerkoeten, meesjes, vinken, 

bosduiven, merels, aalscholvers , een reiger en Canadese ganzen. Met behulp 

van kaart en kompas vonden we de weg terug naar de Kaaihoeve. 



APPELAAR 

 3/4LG op stap in de Scheldevallei 

 

 

De kleuters van de eerste kleuterklas in Iboe Gijzenzele 

speelden het 

kerstverhaal na.  

 

 
Sinterklaas op bezoek bij de kleuters 

Op dinsdag 3 december kregen we hoog bezoek bij onze 

kleuters. De kleuters hadden de dagen afgeteld…     Eindelijk vonden Sinterklaas 

en zijn Pieten ook de weg naar onze school. De kleuters, uitgedost met 

Pietenmutsen en stoomboothoedjes, verwelkomden de Sint met zelfgemaakte 

vlaggetjes. Ze verrasten Sinterklaas met leuke dansjes, liedjes en versjes en 

gingen enthousiast met hem op de foto. Sinterklaas beloonde alle kinderen met 

een zakje lekkers. 

 

 

 

 

De nieuwsbrief kan u in het kleur terugvinden op onze 

website:    www.vrijebasisschooloosterzele.be 

Vanaf maandag 6 januari 2020 wordt de schoring geplaatst aan de gevel van het oude schoolgebouw (witte gevel) op 
Dorp 50. Hiervoor wordt de volledige parking ingenomen van maandag tot vrijdag 10 januari over de volledige 
gevelbreedte. Uitwijken naar een verlofperiode was niet mogelijk. 
Dit betekent dat de parking niet beschikbaar is voor het afzetten van de kinderen, enkel aan de overzijde en voor het 
nieuwe gebouw zal parkeerplaats zijn. 
Wij vragen aan de uitvoerende aannemer de hinder zo veel mogelijk te beperken. 

 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/


Yoga van oma Roos 

Op maandag 9 december kregen de kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar yoga van oma Roos, de lieve 

oma van Raf. We begonnen met de Indiaanse ochtendgroet waarbij we alle windstreken een groet uit brachten. Dit 

is heel belangrijk bij de Indianen. Daarna deden we verschillende oefeningen per 2 waar we elkaar moesten 

vertrouwen en nodig hadden om de oefening zo goed mogelijk uit te voeren. We deden ademhalingsoefeningen en 

als afsluiter een relaxerend verhaal op elkaars rug. Wat een fijne sessie was dat! Bedankt, oma Roos! 

    

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
Integratie 3de kleuter – 1ste leerjaar – De kinderen van het 1ste leerjaar gingen bij hun vorige juf tonen hoe 

goed ze al kunnen lezen 

 
 
       
 
 
 

 
 
 
 
 
    Meer foto’s op de website! 
 



JANUARI 2020 
 
 

W 1 januari Een begin van een nieuw jaar 

D 2 januari  

V 3 januari  

Z 4 januari  

Z 5 januari Einde kerstvakantie 

M 6 januari 
Instapdag nieuwe kleutertjes 
Driekoningen  

D 7 januari 
APPELAAR: VM: 6L naar CLB  
Personeelsvergadering 

W 8 januari  

D 
9 januari 

APPELAAR: VM : op school : 1L contactmoment CLB + vaccinatie / 5L vaccinatie         
IBOE : NM : op school : 1LG contactmoment CLB + vaccinatie                                                                                                                                                      

V 10 januari  

Z 11 januari  

Z 12 januari  

M 13 januari  

D 14 januari  

W 15 januari  

D 16 januari Zwemmen Appelaar 

V 17 januari Zwemmen Iboe                                                           

Z 18 januari  

Z 19 januari  

M 20 januari 

APPELAAR: VM: op school : 4L contactmoment CLB 
IBOE : NM : op school : 4LG contactmoment CLB 
 
20u: ouderraad Appelaar - Anker 

D 21 januari IBOE + APPELAAR: NM: bibliotheekbezoek 1/2LG+3/4LG+5L+6L  

W 22 januari NM: MOEV voor 3de graad : badminton dubbel in Sporthal De Kluize 

D 23 januari  

V 24 januari  

Z 25 januari  

Z 26 januari  

M 27 januari Pedagogische studiedag 

D 28 januari 
APPELAAR: NM: bibliotheekbezoek 1L+2L+3L+4L  
APPELAAR+IBOE+ANKER: om 14u: K2/3+KA2/3+KG2/3 naar GC De Kluize: 
“Kom Wel “(4Hoog) 

W 29 januari  

D 30 januari 
 
Zwemmen Appelaar 

V 31 januari 
Dag van de directeur       

Zwemmen Iboe                                       

 



 

 
 

 

  

MENU JANUARI 
2020  

 

  

Maandag 06/01/20   Dinsdag 07/01/20   Donderdag 09/01/20   Vrijdag 10/01/20   

Seldersoep 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Spaghetti 

  

Tomatensoep 

Kippennuggets 

Bloemkool 

Puree 

  

Kervel-preisoep 

Zalm in roomsaus 

Cruditeiten 

Frieten 

 

Crecysoep 

Kaasvink 

Witte kool 

Gekookte aardappelen 

 

  

 

Maandag 13/01/20   Dinsdag 14/01/20   Donderdag 16/01/20   Vrijdag 17/01/20   

Aspergesoep 

Runderbouletten 

Tomatensaus 

Preistamppot 

  

Tomatengroentesoep 

Varkensgebraad 

Duivelse saus 

Gestoofde wortelschijfjes 

Gekookte aardappelen 

  

Jardinièresoep 

Vol-au-vent met 

champignons 

Groentenmengeling 

Frieten 

 

Preisoep 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

 

  

 

Maandag 20/01/20   Dinsdag 21/01/20   Donderdag 23/01/20   Vrijdag 24/01/20   

Tomatensoep met rundsballetjes 

Kippennootjes 
Veenbessensaus 

Appelmoes 

Gekookte aardappelen 

 

Juliennesoep 

Lasagne 

 

Groentesoep 

Vegetarische stoverij 

Erwtjes en wortelen 

Aardappelnootjes 

 Tomatengroentesoep 

Kippenworst 

Gevogeltesaus 

Rode kool 

Gekookte aardappelen 

 

Maandag 27/01/20   Dinsdag 28/01/20   Donderdag 30/01/20   Vrijdag 31/01/20   

 

Pedagogische studiedag  

 

  

Tomatengroentesoep 

Vissticks 

Spinazie 

Puree 

  

Wortelsoep 

Kalkoenfilet 

Kruidenroom 

Erwtjes 

Kroketten 

  

Landbouwerssoep 

Gevogelterollade 

Mosterdsaus 

Hutsepot 

 

  

 

                

 
 

 
 

 

 

 
  

        

 
       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALLERGENENINFO: 

http://order.hanssens.be/order/data/in/menu_excel/MENU_C42A_QVPZCU_HUIDIGE_MAAND.xlsx 

 

 

Sociale vaardigheden:     
STEENBOK: Ik kan mezelf verdedigen                          
op aanvaardbare wijze 
De leerlingen kunnen: 

 Woorden vinden om zich weerbaar op te 
stellen, onder meer tegen plagerijen en 
pesterijen. 

 Zich niet iets laten ontfutselen of afnemen. 

 Hun rechten doen respecteren. 
 Weerstaan aan ‘verleidingen’ die hun welzijn 

negatief beïnvloeden 
 

 

Aan allen een gezond & 

gelukkig nieuwjaar! 

http://order.hanssens.be/order/data/in/menu_excel/MENU_C42A_QVPZCU_HUIDIGE_MAAND.xlsx

