
Nieuwsbrief  februari 2020  

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

 

Februari bracht ons enkele stormen maar onze schoolgebouwen hielden goed stand. De brandweer moest voor ons 

niet uitrukken. Dat hield de kleuters van De Appelaar niet tegen om de brandweer zelf op te zoeken. Na de 

voorbereidingen in de klas konden ze dankzij opa Piet op bezoek in de brandweerkazerne van Melle. 

Ook de 1ste graad van zowel Iboe als De Appelaar gingen op stap in kader van helpers in nood. Zij bezochten het  

Sint-Elisabethziekenhuis te Zottegem en werden daar heel goed onthaald. 

De 2de graad kreeg deze maand dan weer een extra sportief aanbod door MOEV, het 

vroegere SVS, met “Alles met de bal” en “Spelcarrousel”. 

De 3de graad trok in kader van het keuzeproces voor het secundair onderwijs naar het PTI Zottegem, ze kregen uitleg 

over de school en maakten in de afdeling hout zelf een laptophouder. 

Op de kijkdag van zaterdag 15 februari kwamen heel wat ouders op bezoek. In al onze afdelingen was er wel iets te 

doen. Op De Appelaar stond de kijkdag in thema van Valentijn en werden “hartelijke” werkjes gemaakt voor de 

mama’s en papa’s. In alle afdelingen werden ook heel wat nieuwe ouders verwelkomd en ook al nieuwe peuters 

ingeschreven voor komend schooljaar!  

En tot slot werd met de ouderraden op alle afdelingen carnaval gevierd! 

Van al deze activiteiten zullen er wel foto’s op de website komen maar in deze nieuwsbrief al wat proevertjes. 

Ook komende maand staan heel wat activiteiten op de planning. Het is jeugdboekenmaand maar ook het milieu 

zetten we in de kijker. Het klimaat gaat ons allen aan en wij willen dat de kinderen leren dat het nodig is dat ook zij 

meehelpen zorg dragen voor het klimaat.  

Maar nu eerst genieten van de krokusvakantie !                         Directeur Joris 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                         

 

 

 

 

BINNENKORT:                onze jaarlijkse spaghettiavond,  op vrijdag 

13 maart. Afhalen kan vanaf 15u, eten van 17.30u tot 20.30u!                                                             

Als dessert is er zelfgemaakte tiramisu, er is zelfs een speciale 

kinderversie! 

 Ook deze keer zorgt de ouderraad Appelaar-Anker voor 

activiteiten voor de kinderen: een heuse kinderfuif en voor de 

kleintjes een rustiger alternatief! Van harte welkom aan alle 

sympathisanten, men zegge het voort! 

 

K2/3 APPELAAR - “Super in je vel, met schrijfdans lukt dit wel”: Ook in thema 

brandweer werd de schrijfmotoriek geoefend door langs brandende 

gebouwen met de brandweerwagen een grote 8 af te rijden. Eerst in het groot  

en dan later in het klein. 

 



 

                                   
Elke maandagochtend houden 1L, 2L en 3L van de Appelaar een yogamomentje om zo de week “ super in 
ons vel “ aan te vangen.            
 

      
 

     
 

In het 1ste leerjaar bakten we zelf een eitje want … we leerden het woordje:  “ ei “ 

Jammie!  

      
 
 
 

 

APPELAAR 



 1ste graad IBOE kreeg rondleiding in het ziekenhuis: 
 
Binnen ons thema " WIE HELPT ME IN NOOD" kon een bezoek aan het ziekenhuis niet 
ontbreken. 
We werden er heel vriendelijk ontvangen en konden achter de schermen van verschillende 
afdelingen een kijkje nemen. 
Als kers op de taart mochten we allemaal in de ziekenwagen. 
Hopelijk hebben we het ziekenhuis niet nodig, maar als we toch eens echt in nood zijn 
weten wij wat gedaan!!!  

 
     
 
     

 
 
  

 
    
      

 
                                  
 
 
 
 

                            

 
                                 Dit vonden de kinderen van 1L en 2L van het bezoek aan het ziekenhuis: 

“We zijn naar de afdeling geweest waar ze foto’s maken.” (Tuur) 
“De juf moest een schort aandoen die de mama’s ook moeten 
aandoen als ze meegaan naar de operatiezaal met hun kindje.” 
(Renske) 

“We hebben ook een paar dingetjes mogen doen.”(Lize) 
“We zagen in de revalidatiezaal een halve auto staan, die dient om de 
mensen te leren instappen en uitstappen.”(Enora) 
     “We mochten onze handen ontsmetten.” (Stan) 

“Ik mocht een schort aandoen die de stralen tegenhoudt.”                  

(Lucas) 
“We stapten in de 
ziekenwagen.” (Leon) 
“We zagen de MUG.” 
(Amélie) 
“Er mocht iemand op de 
brancard liggen.” (Fenna) 

 
 

IBOE 

APPELAAR 

APPELAAR 



 
DE BRANDWEER - Op dinsdag 4 februari  reden we met de bus naar Melle voor een  bezoek aan de brandweer. De 
kleuters hadden er dagen naar uitgekeken.  Onder begeleiding van opa Piet (ex-brandweerman) mochten we de 
brandweerkazerne verkennen. We konden zien hoe de brandslangen worden gereinigd, hoe de brandweermannen 
langs de stang naar beneden glijden, waar de brandweermannen slapen, welke voertuigen ze gebruiken. Juf Lydia en 
de kleuters wuifden naar opa Piet en juf Annemie, heel hoog in de liftwagen ! We konden een kijkje nemen in de 
sportzaal, we mochten in de brandweerwagen en in de ziekenwagen ! Het was een leuke, leerrijke voormiddag. 

 
     
 
   
 

 
 
 
De kijkdag op zaterdag 15 februari in het Ankerschooltje verliep alweer heel gezellig! Bekende gezichten maar ook 
heel wat nieuwe ouders en kindjes die het Ankerschooltje kwamen bewonderen en gewonnen waren voor de 
charme van het schooltje en de lieve juffen. (mama en fotograaf van dienst: Eva) 

 
   

De nieuwsbrief kan u in het kleur terugvinden op onze website: www.vrijebasisschooloosterzele.be 
 

ANKER 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/


 

 
 

 

     
  

Maandag 02/03/20   Dinsdag 03/03/20   Donderdag 05/03/20   Vrijdag 06/03/20   

Tomatengroentesoep 

Kippennuggets 

Broccoli 

Puree 

  

Juliennesoep 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

  

Seldersoep 

Runderstoverij 

Erwtjes 

Kroketten 

  

Groentesoep 

Gebakken vleesbrood 

Jachtsaus 

Rode kool 

Gekookte aardappelen 

 

  

 

Maandag 09/03/20   Dinsdag 10/03/20   Donderdag 12/03/20   Vrijdag 13/03/20   

Tomatensoep 

Visfilet in brévalsaus 

Spinazie 

Puree 

  

Wortelsoep 

Rundsbouletten-

Champignons tomatensaus  

Trivelli 

  

Tomatengroentesoep 

Hamrolletje met 

seizoensgroenten 

Kaassaus 

Aardappelnootjes 

  

Boerensoep 

Kaasvink 

Wortelstamppot 

 

  

 

Maandag 16/03/20   Dinsdag 17/03/20   Donderdag 19/03/20   Vrijdag 20/03/20   

Preisoep 

Kip 

Appelmoes 

Puree 

 

Aspergesoep 

Varkensgebraad 

Duivelse saus 

Preistamppot 

 

Tomatengroentesoep 

Koolvis in choronsaus 

Rauwkost 

Frieten 

 

Jardinièresoep 

Lasagne 

 

Maandag 23/03/20   Dinsdag 24/03/20   Donderdag 26/03/20   Vrijdag 27/03/20   

Tomatensoep met 

rundsballetjes 

Hesp in kaassaus 

Macaroni 

 

Landbouwerssoep 

Vissticks 

Bloemkool  

Puree 

 

Groentesoep 

Balletjes - currysaus 

Ananas 
Kroketten 

 Tomatengroentesoep 

Kippenworst 

Gevogeltesaus 

Erwtjes en wortelen 

Gekookte aardappelen 

 

  

 

Maandag 30/03/20   Dinsdag 31/03/20   Donderdag 02/04/20   Vrijdag 03/04/20   

Tomatensoep 

Kippenhaasje 

Veenbessensaus 

Appelmoes 

Gekookte aardappelen 

 

Seldersoep 

Bolognaise 

Geraspte kaas 

Volkoren spaghetti 

 

Tomatengroentesoep 

Vol-au-vent met champignons 
Groentenmengeling 

Frieten 

 

Juliennesoep 

Zeefantasie 

Gestoofde prei 

Puree 

 

  

 

  

 

  

 

 
  

  
  

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

                 SOCIALE VAARDIGHEDEN 

 

 
 

 

 

Eet volgens de ! Zo maak je een 

 gezonde en slimme keuze.

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


 

MAART 2020 

Z 1 maart 
Einde krokusvakantie 
Complimentendag 
Jeugdboekenmaand 

M 2 maart 
Instapdag nieuwe kleutertjes 
 

D 3 maart 
APPELAAR: NM: 5L+6L naar PAM Velzeke 
Personeelsvergadering 

W 4 maart                          NM: MOEV: netbal voor 3de graad in Sporthal De Kluize 

D 5 maart 
APPELAAR + IBOE: 10u-10.40u: de leesbeesten in de bib voor 1L+2L+1/2LG 
APPELAAR: Zwemmen lager 

V 6 maart IBOE: Zwemmen lager                                                            

Z 7 maart                                                                                                        Feestje ouderraad Iboe 

Z 8 maart MILIEUWEEK 

M 9 maart 
IBOE:9u: KG2/3 naar de bib +     APPELAAR  + ANKER: 10.30u: K2/3 + KA2/3 naar 
de bib voor kennismakingsspel met de bib in thema Kunst 

D 10 maart                                                  

W 11 maart                                                                                                                                           

D 12 maart  APPELAAR : NM : 5L+6L naar Kristallijn  

V 13 maart 17.30u – 20.30u: Spaghettiavond op DE APPELAAR 

Z 14 maart  

Z 15 maart  

M 16 maart 
IBOE:  10.30u: 3/4LG naar de bib  (Leerrijk spel met tablets over en met boeken in het thema 

Kunst) 

D 17 maart 
APPELAAR: VM: 9u: 5L auteurslezing in bibliotheek van Nathalie Stroobant                                                                                          

NM: zitdag CLB 

W 18 maart  

D 19 maart APPELAAR: Zwemmen lager 

V 20 maart IBOE: Zwemmen lager  

Z 21 maart  

Z 22 maart  

M 23 maart 
APPELAAR: 10.30u: 3L naar de bib (Leerrijk spel met tablets over en met boeken in het 

thema Kunst) 
20u: ouderraad Appelaar – Anker                                           

D 24 maart APPELAAR: 9.30u: 6L naar GC De Kluize voor auteurslezing Do Van Ranst 

W 25 maart                                                                                                                                         Colloquium directies 

D 26 maart  IBOE: NM: 3/4LG naar Kristallijn                                                               Colloquium directies 

V 27 maart 
Posterbeurs in de polyzaal op DE APPELAAR                            Colloquium directies 
Kijkdag voor ouders van nieuwe peuters 

Z 28 maart  

Z 29 maart                                                                                                       Zomeruur 

M 30 maart 
APPELAAR: 10.30u: 4L naar de bib (Leerrijk spel met tablets over en met boeken in het 

thema Kunst) 
D 31 maart  

 

 


