
Nieuwsbrief oktober 2021 

Eén palet, vele kleuren! 

 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

De eerste schoolmaand van 2021-2022 zit er op. Klasafspraken 

werden gemaakt, de kinderen werden het schoolritme terug 

gewoon, er kwam al heel wat herhaling aan bod maar voor 

sommige kinderen, zeker in het eerste leerjaar al heel wat nieuwe 

leerstof / leesstof. In het begin is dagelijks kort samen lezen met je 

kind zeker geen luxe. Doen!  

We startten op alle afdelingen met ons jaarthema in de kijker te 

zetten, we brachten kleur en zorgden dat iedereen zich van aan de 

start terug welkom voelde. Met kleur, muziek en de zon die aanwezig was werd het een echt KLEURRIJKE start. 

      

 

APPELAAR – Startviering:  “Alle kleuren van de regenboog”, “Ieder is anders”  en een heel mooi verhaal …. 

      

De eerste maand konden jullie al merken dat de coronamaatregelen voor ons al niet meer zo streng zijn zeker wat 

betreft uitstappen. De eerste maand al stonden heel wat uitstappen op de planning. In deze nieuwsbrief krijg je 

een overzicht aan de hand van enkele foto’s. Via Classdojo of de website worden ook heel wat activiteiten van 

foto’s voorzien om jullie te laten meegenieten.  

 



 

 

 

 

COVID-19  Verdere versoepelingen in onderwijs 

Leraren en leerlingen hebben zich al massaal laten vaccineren. Bijna 69% van de leerlingen in het secundair 

onderwijs is intussen volledig gevaccineerd. Meer dan 77% kreeg daar al een eerste prik. En bijna 95 % van het 

onderwijspersoneel is volledig gevaccineerd. Deze indrukwekkende cijfers liggen hoger dan het gemiddelde in 

Vlaanderen. 

Ze verantwoorden, samen met de versoepelingen in de brede maatschappij, dat de coronamaatregelen ook in het 

onderwijs in Vlaanderen versoepelen. Dat besliste Onderwijsminister Ben Weyts.  

Concreet:  * vervalt in het basis- en secundair onderwijs de mondmaskerplicht vanaf 1 oktober.                                                            

* worden de quarantaineregels voor leerlingen tot 12 jaar aangepast vanaf 27 september.                                                        

Mochten er in de brede maatschappij opnieuw verstrengingen nodig zijn, dan zal het onderwijsveld, net als in het 

verleden, haar verantwoordelijkheid nemen. Waakzaamheid blijft hoe dan ook geboden, het virus is nog niet  

Het staat personeelsleden en leerlingen niettemin vrij het masker toch te dragen. Het is ook raadzaam nog steeds 

de afstand te bewaren. 

Het wegvallen van de mondmaskerplicht gaat hand in hand met blijvende aandacht voor andere 

voorzorgsmaatregelen. Met name voldoende ventilatie blijft essentieel als ‘verdedigingslinie’ om besmetting te 

voorkomen. 

Voor leerlingen jonger dan 12 jaar (inclusief kleuters) gelden vanaf 27 september deze regels voor testing en 

quarantaine: 

Bij een hoogrisicocontact op school moeten ze een (kindvriendelijke) PCR-test afleggen op dag 1 en dag 7. Als het 

resultaat op dag 1 negatief is, hoeven zij niet meer in quarantaine te blijven. 

Bij 2 of meer besmettingen binnen een periode van 1 week in een klas — en waarbij de transmissie hoogst 

waarschijnlijk ín de klas heeft plaatsgevonden — wordt de volledige groep beschouwd als hoogrisicocontact 

(clusterbesmetting). De groep wordt getest op dag 1 en dag 7. Bij een negatief testresultaat op dag 1, mogen de 

leerlingen in kwestie meteen uit quarantaine. 



IBOE -  Op bezoek in De Appelaar 

Net als 1/2LG kregen de leerlingen van 3/4LG een rondleiding op 

onze hoofdafdeling De Appelaar om hen de school wat beter te 

leren kennen. Ze komen wel wekelijks turnen in de sportzaal en op 

een eetfestijn of kamp komen ze wel eens in de refter maar echt 

een rondgang langs alle lokalen met voorstelling aan al de 

leerkrachten hadden zij nog niet gehad. Het zal niet bij deze 

rondleiding blijven. Om ook de leerlingen van dezelfde leeftijd en 

de leerkrachten van de 3de graad te leren kennen zullen nog 

verschillende activiteiten plaatsvinden waarbij de klassen elkaar 

beter leren kennen. Zo zal de overstap van het 4de leerjaar naar het 5de  voor de leerlingen van Iboe hopelijk geen 

drempel meer kennen.    

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook voor de verplaatsing van Iboe naar De Appelaar biedt de school een oplossing: ’s morgens zal 

er vervoer zijn naar De Appelaar om 8.30u en naschools worden de kinderen ook terug gebracht. 

PROFICIAT!!!!                           

Eindelijk…. Nadat het feest door corona enkele keren werd uitgesteld konden                                                                  

de mama en papa van Jintse op 12 september toch in het huwelijksbootje stappen!  

PROFICIAT!!!!  

Mories trok zijn allermooiste kleren aan op zaterdag 19 september want                                                                                          

dan was er een bijzonder feest op de boerderij! Zijn mama en papa trouwden die dag!                                                                                           

          Van harte proficiat Mieke en Gert! 



APPELAAR  

1L – rekenen en 

schrijven 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3L   -   In het derde leerjaar gingen we aan de slag in groepjes. Terwijl de enige groep 

ging schatten en meten met liter en kilogram, mocht de andere groep maaltafels 

oefenen op onze handige nieuwe laptops. 

 

 



          Om de landelijkheid 

van onze gemeente en het werk van de landbouwers wat in de kijker te 

zetten kregen we de kans om met alle klassen van de lagere school naar het 

maïsdoolhof op de hoek van Issegem en de Geraardsbergsesteenweg te gaan. 

Danny Meersman had dit in de grote vakantie, als deze activiteit van de 

landelijke gilde samen met hun zomerbar heel wat volk trok al eens laten 

vallen als mogelijkheid en wij gingen hier graag op in. Sommigen hadden het 

doolhof al eens met de ouders gedaan en hadden misschien een stapje voor. 

Maar dat nam het plezier zeker niet weg.  

         

          

 

   

 



Dank u,  

de kinderen genoten er enorm van. 

    

 

 

 

Dag van de sportclub – Alle kinderen mochten in de kleren van 

hun sportclub naar school komen op woensdag 29 september. ’s 

Morgens warmden we ons op met enkele leuke danspasjes. 

 

 

 

 

 

 

               IBOE 

 

En toen we net voor de middag nog eens het dansje wilden 

doen lieten we ons door de regen niet wegjagen! 

                                            APPELAAR 



Kronkeldiedoe 1ste en 2de leerjaar 

APPELAAR 

Op vrijdag 17 september gingen we met het eerste en tweede leerjaar naar 

Kronkeldiedoe in Merelbeke. Tijdens deze sportieve namiddag deden we tal van 

leuke activiteiten. Zo konden we klimmen en klauteren, met de parachute spelen, 

ons voortbewegen op gekke karretjes, steps, schildpadden… en nog veel meer! 

Het hoogtepunt was toch wel de reuzenrups, die ons opat en waar we achteraan 

terug uitkropen! 

 

 

 

 

 

 

IBOE   Op vrijdag 24 september genoten we van een sportieve namiddag. Zoeken 

naar het juiste evenwicht, springen op het springkasteel, gekke fietsen 

besturen,... we deden alles met een lach! 

 
    
 

 

 

 

 

 

 

 



Scholenveldloop        APPELAAR  en  IBOE                            
Enkele sfeerbeelden … 

 

 

 

 

          

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANKER 

Hiep, hiep, hoera voor Jules!! 

De voorbije weken vierden we feest in ons klasje. Jules werd 3 jaar! Onze vriendjes bereidden 

zijn verjaardagsfeestje grondig voor.   Er werd gezongen, gedanst, gespeeld met kleurrijke 

ballonnen. We leerden de tafel dekken met behulp van kleurrijke place-matjes en maakten 

leuke verrassingen voor Jules. Pret verzekerd!! Uiteraard werd het thema besloten met het 

verjaardagsfeestje zelf. Jules en zijn vriendjes hebben er van genoten! 

                        

 

 

 

 

 

 



DE APPELAAR – kleuters 

Buiten spelen (in de natuur) is gezond!!! 

Onze kleuters van de Appelaar genieten van het spelen in de zandbak, aan de slag te gaan in onze moestuin, te 

koken in onze buitenkeuken en de natuur te ontdekken door tal van activiteiten buiten.  

 

 

 

APPELAAR  -  IBOE 

 

 

 

 

Onze eerste communicanten die op zondag 10 oktober hun Eerste Communie doen: 
 
Bloeme Verdickt   Emeli Arra 
Elise Bas    Matteo Seghers 
Thijs Bockstaele   Egon Degelaen 
 
Tibo Ballet    Robin De Rouck 
Liesel De Smet   Martha De Vos 
Paulien Eeman   Louise Leus 
Elodie Scheerlinck   Olga Schöller 
Rozanne Van Driessche 
 

GEFELICITEERD!   GEFELICITEERD! 

 

 



APPELAAR – IBOE - ANKERSCHOOLTJE 

Op uitstap naar domein Puyenbroeck – natuureducatie 

met de kleuters 

Op donderdag 9 september trokken we met onze jongste kleuters naar 

Puyenbroeck voor een fijne, leerrijke voormiddag. We leerden er 

Pluimpje de eekhoorn kennen. Er was een nootje op Pluimpjes hoofd 

gevallen, en hierdoor wist hij niets meer. 

Samen met de kleuters leerden we Pluimpje hoe een eekhoorn er uit 

ziet, gingen we samen met hen op zoek naar nootjes, deden we 

fitheidsoefeningen, en nog zoveel meer. 

Nadien genoten de kleuters van een leuke rit met het treintje en 

mochten ze nog even op de speeltuin spelen. 

De kleuters hebben genoten van deze geslaagde uitstap. 

  

 

 

 

 

 

     

 

 

 



En ook de oudere kleuters gingen op uitstap naar het domein 

Puyenbroeck, zij kregen een educatief programma rond de 

zintuigen … 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ouderraden: 

Van de ouderraad Appelaar-Anker ontvingen jullie al 

een flyer (zie hiernaast). 

Voor onze wijkschool Iboe hebben we ouderraad 

Iboe: ook zij hebben al een goed gevuld programma. 

Hun eerste activiteit is verkoop van groenten- en 

fruitpakketten op vrijdag 29 oktober (meer info 

volgt). 

Spreek ons gerust aan als u meer wilt weten over de 

werking van de ouderraden. 

 

 

 

 

 



OKTOBER 2021 
 

V 1 oktober NM: Zwemmen lager IBOE                                          

Z 2 oktober  

Z 3 oktober  

M 4 oktober 20u:ouderraad  Appelaar-Anker 

D 5 oktober 

Dag van de leerkracht 

Schoolfotograaf! 
9u: oefenen in de kerk voor Eerste Communie 

W 6 oktober  

D 7 oktober (9u: oefenen in de kerk voor Eerste Communie indien nodig!) 

V 8 oktober 
9u: oefenen in de kerk voor Eerste Communie 

NM: zitdag CLB 

Z 9 oktober  

Z 10 oktober Eerste Communie (9.30u viering in de Sint-Gangulphuskerk)  

M 11 oktober 
Week van het bos 

PEDAGOGISCHE STUDIEDAG (scoodle track) 

D 12 oktober                                                       

W 13 oktober  

D 14 oktober APPELAAR; Zwemmen lager (VM: 5L+6L/ NM: 1L+2L+3L+4L) 

V 15 oktober IBOE: NM: Zwemmen lager                                          

Z 16 oktober  

Z 17 oktober  

M 18 oktober 
APPELAAR + IBOE:  Voorstelling in GC De Kluize: Schaap met laarsjes voor 

3L+4L+3/4LG om 10.30u 

D 19 oktober 

APPELAAR: VM: CLB consult (vaccinatie) voor 5L + 1L  

NM: Uitstap 1L+2L naar domein Puyenbroeck voor natuureducatief aanbod: 

Heb je ze nog alle 5? (zintuigen) (picknick terplaatse) 

Personeelsvergadering 

W 20 oktober APPELAAR: Uitstap 6L naar de Helix (proefproject klimaat) 

D 21 oktober IBOE:12.30u:Uitstap 1/2LG naar De Helix: Het bos in geuren en kleuren  

V 22 oktober Dag van de jeugdbeweging                                         

Z 23 oktober  

Z 24 oktober Eetfestijn (afhaal + terplaatse) op de Appelaar 

M 25 oktober                                                        

D 26 oktober APPELAAR: 3L naar Chocolate nation 

W 27 oktober 
IBOE: VM: Grootouderwandeling  
NM: badmintoninitiatie voor 2de graad in sporthal De Kluize 

D 28 oktober 
APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5L+6L/ NM: 1L+2L+3L+4L) 

IBOE: NM: CLB-contactmoment 1LG                                                                           

V 29 oktober IBOE: NM: Zwemmen lager  

Z 30 oktober  

Z 31 oktober Winteruur 
 



 

 

Maandpunt Sociale vaardigheden:                                               

SCHILDPAD 

lossen, ondergaan 

Wanneer ze bang is, verdrietig of moe, trekt de schildpad zich kwetsbaar terug in haar schild. Ze 

zegt niet ja of niet nee als je haar benadert. Kiezen valt haar moeilijk. Een kind dat zich gedraagt als 

een schildpad, is onzeker, twijfelt, weet niet wat te doen. Het durft hier ook voor uitkomen. Het durft 

toe te geven dat het bang en moe is, en dat het iets niet kan of iets fout gedaan heeft. 

 

 

Jullie vinden deze nieuwsbrief ook steeds, in kleur, op onze website! 

Daar vinden jullie ook heel wat meer foto’s. 

 

 

 


