
Nieuwsbrief oktober 2021 

Eén palet, vele kleuren! 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Ook oktober vloog voorbij. Vorige week nog mochten we heel wat eters verwelkomen op ons eetfestijn dat terug op 

school mocht doorgaan. We boden ook nog afhaal aan en dit had ook zijn succes. Zo konden ook degenen die de 

grote massa nog wat wil vermijden ons steunen en genieten van een heerlijke maaltijd thuis. Dank u wel daarvoor! 

Met de opbrengst kunnen wij onze schoolbus blijven onderhouden en dit bleek de laatste week ook nog eens nodig. 

Ondertussen kreeg ik de melding dat de bus volgende week terug in orde zal staan. Er staan ook na de herfstvakantie 

immers uitstappen op de planning. 

Op de oudercontacten kregen jullie een stand van zaken van hoe jullie kind het doet op school en voor het lager ging 

dit ook samen met de eerste rapporten.  

Het belangrijkste is natuurlijk dat jullie kind zich blijft goed voelen.                                                                                                     

Bij de kinderen van 4,5 en 6 polsen we daar driejaarlijks naar via een bevraging die bij alle scholen van onze 

scholengemeenschap wordt afgenomen. Deze zal voor de kerstvakantie terug afgenomen worden.  

Om te peilen naar de algemene tevredenheid over onze school zal er ook een bevraging (online) worden bezorgd 

aan alle ouders.  

We horen op de media terug van een volgende coronagolf maar gelukkig konden wij het coronavirus tot nu toe 

buiten houden en hadden we ook nog niet veel zieke kinderen of leerkrachten. Laat ons komende week de batterijen 

terug wat opladen zodat we daarna terug gezond verder kunnen. 

Ook volgende maanden werken we rond kleur en nemen we als slogan: “Kleuren samen, Samen kleuren we ons 

schooljaar!”  

Hierna volgen terug enkele activiteiten van de voorbij periode, veel kijk- en leesplezier.              Directeur Joris 

COVID-19 - Aanpassing maatregelen in onderwijs                                                                                                                         

Het onderwijsveld wil scholen maximaal en zo normaal mogelijk kunnen openhouden om het recht op leren te 

garanderen met zo min mogelijk beperkingen. Daarbij staat het voor 2 uitdagingen: enerzijds zijn er de stijgende 

coronacijfers - vooral in het lager onderwijs - en anderzijds is er een test- en quarantainestrategie die veel 

leerlingen - ook gezonde - thuis houdt. 

De onderwijspartners komen nu tegemoet aan beide bezorgdheden. Met name wordt de mondmaskerplicht in 

het 5e en 6e leerjaar weer ingevoerd en de test- en quarantainestrategie in het basisonderwijs bijgestuurd.                              

* Leerlingen van het 5e en 6e leerjaar dragen vanaf 8 november  binnen opnieuw een mondmasker op school.                                                                                                                                                                   

* Als de leerlingen stilzitten in de klas en er is voldoende afstand en ventilatie, mag het mondmasker af.                       

* Buiten kunnen de mondmaskers af, als de leerlingen intense fysieke contacten vermijden.                                                  

* Leraren van het 5e en 6e leerjaar moeten geen mondmasker dragen tijdens het lesgeven vooraan in hun klas, op 

voorwaarde dat er voldoende ventilatie is en voldoende afstand tussen de leraar en de leerlingen. 

Om de druk op de eerstelijnszones, de artsen en de CLB’s te verminderen en opdat er minder leerlingen nodeloos 

in quarantaine moeten:     *worden vanaf 8 november enkel nog leerlingen basisonderwijs getest als 

ze symptomen vertonen.  * treedt er vanaf 8 november bij 4 of meer besmettingen in een klas in 1 week een 

procedure tegen clusteruitbraken in werking. Dit betekent dat deze klas 1 week in quarantaine wordt geplaatst. 

Goede ventilatie is en blijft een effectieve én essentiële manier om de verspreiding van het coronavirus en andere 

infectieziektes te beperken. 

 

https://klasse.us1.list-manage.com/track/click?u=366d02e5625d901af645e2ac5&id=c8b89abbc1&e=2ac52c6f2d


APPELAAR - IEDEREEN IS ANDERS, IEDEREEN IS UNIEK !! 

Kleuters van de 

1ste kleuterklas Appelaar 

maakten kennis met 

Elmer, de kleurenolifant ( 

boekenreeks) en 

versierden samen een 

grote poster van de 

“unieke” olifant, elk met 

hun eigen bijdrage. 

 

                                               De kleuters gaven ook kleur aan hun eigen Elmer ! 

 

Kindergemeenteraad (2 kinderen per Oosterzeelse school uit de 3de graad) en leerlingenraad (op 

De Appelaar van 1L tot 6L): 

 

 

 

 

 

 

 

Uitslag van de verkiezingen (georganiseerd voor 4L,4LG , 5L en 6L): 

In de kindergemeenteraad zetelen voor 5L: Gust Van Vaerenbergh en voor 6L: Robben De Smet, in de leerlingenraad 

op school zetelen voor 5L: Lise Muys (reserve: Juul De Moor) en voor 6L: Rube Deroover (reserve: Warre 

Raemaekers), de andere klasvertegenwoordigers werden in de klassen met consensus gekozen: voor 1L: Louis 

D’Exelle, voor 2L: Elodie Scheerlinck, voor 3L: Glenda Amoyaw en voor 4L: Elias Debruyne. Op maandag 25 oktober 

kwam de eerste leerlingenraad samen, op woensdag 27 oktober de eerste kindergemeenteraad.  

De leerlingenraad zal vanaf nu maandelijks plaatsvinden op De Appelaar, de kindergemeenteraad komt 4 keer per 

schooljaar samen. 

Op de kindergemeenteraad wordt elke keer een thema besproken, de eerste keer stond “verkeer en veiligheid”op 

de agenda. 

In de leerlingenraad worden heel praktische vragen gesteld en ook werkpunten besproken. Zo wordt er bvb. over de 

invulling van de speelgoedkast gesproken maar ook over de organisatie van het gebruik en waar we zeker op moeten 

letten. Ook over de netheid van de speelplaats worden afspraken nog eens herhaald door de leerlingen zelf en wordt 

afgesproken hoe de vertegenwoordigers dit aan de klasgenoten dan terugkoppelen. Dit zijn steeds heel 

constructieve overlegmomenten!  



Dag van de jeugdbeweging -                IBOE - In Gijzenzele houden ze van sport en spel in de jeugdbeweging! 

Net zoals in …  De APPELAAR -  

De kinderen vonden het leuk om eens in hun uniform 

naar school te komen. 

 

 

ANKER 

“Joepie, het is vandaag donderdag”, klinkt het in de 2° en 3° kleuterklas Anker!                                                                                        

Neen, niet omdat het frietjesdag is, maar omdat…  Pistache op bezoek komt en we mogen dansen en                      

bewegen op “ krullenbol”.  Pistache zat deze keer verstopt in het herfstmateriaal. En ja, ook Pistache houdt van 

”takjes”!      Zo leerde hij ons: “ une branche “! 

Daarna hielden we een takkenorkest!                                                                                                                                            

In onze schrijfmethode leerden we met Egel Stekelhaar wat zigzag is!                                                                                           

Buiten gebeurt het grote SAMENwerk en binnen het individuele werk ! 

“ Schuin naar boven, schuin terug                                                                                   

Vele stekels op zijn rug “ 

          

 



 

DE APPELAAR - Met de kleuters op herfstexploratie in het Aalmoezenijebos 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



APPELAAR  -  IBOE 

GROOTOUDERFEEST IBOE - wandeling met de grootouders  

Op woensdag 27 oktober was er een zo coronaproof mogelijk grootouderfeest in Iboe. We maakten een fijne 
wandeling in de buurt van de school met heerlijke traktaties en prachtige optredens van de kinderen. 
Het was een gezellige voormiddag, een onvergetelijke dag voor de grootouders en de kinderen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze eerste communicanten die op 
zondag 10 oktober hun Eerste 
Communie deden: 
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!   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IBOE - Computerles in 1 en 2 LG 

 
We startten de lessen computer met 
computationeel denken op de speelplaats, 
we programmeren elkaar om zo alle botten 
te verzamelen. In de klas verwerken we dit 
verder met B-bot. Ook werken we met 
computers en iPads.  Via educatieve 
spelletjes worden we handiger met de muis 
of met de muismat. Via het programma 
Plickers leren we met z'n allen 
meerkeuzevragen oplossen. Het is steeds 
leuk om met de computer te werken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELAAR – 3L naar Chocolate Nation 

Op dinsdag 26 oktober trok het derde leerjaar erop uit! 

We namen de trein richting Antwerpen voor een bezoekje 

aan Chocolate Nation. We leerden er meer over de 

cacaoboon, de geschiedenis van chocolade, het 

productieproces van deze lekkernij én mochten van maar 

liefst tien verschillende soorten chocolade proeven. Wat 

een heerlijke dag! 

 



 

 

 

IBOE - Versje van lekker fruit en 

verse groentjes: 

 Een appel in je mond, 

een wortel of een kers, 

Ja dat smaakt zo lekker vers! 

Eet veel groenten, eet veel fruit! 

En je wordt een flinke spruit! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sociale vaardigheden:  POES: Ik kan hulp vragen en zorg aanvaarden 

 
• Iemands hulp inroepen. 
• Opkomen voor eigen wensen. 
• Zich laten helpen. 
• Genieten van hetgeen hen geboden wordt. 
• Dankbaarheid tonen voor wat ze krijgen. 
• Beleefdheid tonen bij het vragen. 

 

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

Daar vinden jullie ook heel wat meer foto’s. 

 

 



NOVEMBER 2021 
 

M 1 november  Herfstvakantie 

D 2 november  

W 3 november  

D 4 november  

V 5 november  

Z 6 november  

Z 7 november  

M 8 november Instap nieuwe peuters 

D 9 november IBOE: 12.40u: Uitstap 1L+2L naar de Helix (proefproject klimaat) 

W 10 november 
APPELAAR: Aanbod GRIS: Overcomsumptie (Levende muziek) voor 

4L+5L+6L in GC De Kluize om 9.15u of 10.30u                                                  

D 11 november Wapenstilstand 

V 12 november LOKALE VERLOFDAG 

Z 13 november  

Z 14 november  

M 15 november VM: 3/4LG hele VM op De Appelaar, NM: 1/2LG hele NM op De Appelaar                                                                                                           

D 16 november 
IBOE: 10u: 3/4LG naar het gemeentehuis 

16.20u: Personeelsvergadering 

W 17 november  

D 18 november 
Zwemmen lager Appelaar (VM: 5L+6L/ NM: 1L+2L+3L+4L) 
                                                           

V 19 november NM: Zwemmen lager Iboe                                          

Z 20 november Quizoo in De Appelaar 

Z 21 november  

M 22 november 
APPELAAR + ANKER: Bibbezoek met voorleesmoment voor K1+KA1 van 

10.30u – 11.15u 

D 23 november  IBOE: Bibbezoek met voorleesmoment voor KG1 van 10.30u – 11.15u 

W 24 november NM: aanbod MOEV: tennis voor 2de graad in Merelbeke 

D 25 november 
ANKER + APPELAAR: Bibbezoek met voorleesmoment voor KA2/3 van 9u – 

9.45u en voor K2/3 van 10.30u – 11.15u  

V 26 november NM: zitdag CLB 

Z 27 november  

Z 28 november 1ste zondag van de Advent 

M 29 november  

D 30 november IBOE: Bibbezoek met voorleesmoment voor KG2/3 van 10.30 – 11.15u                                           

 

 
 


