
Nieuwsbrief december 2021 

Eén palet, vele kleuren! 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

We zijn de laatste maand van 2021 gestart, december. Een donkere maand en toch houden wij de moed erin. Af en 

toe moeten we enkele klasgenoten missen door ziekte of quarantaine maar we houden steeds contact en slaan er 

ons zeker door.    

Ja, de ouderraad Appelaar-Anker besloot de Quizoo uit te stellen en de school stelt de 

kerstmarkt uit tot volgend jaar om geen onnodige risico’s te nemen want het coronavirus 

is echt terug in opmars.  

Toch kunnen wij nog schoolactiviteiten  laten doorgaan op een veilige manier. De Sint laat 

zich niet weghouden en komt in alle drie de afdelingen op bezoek. Dat zal op een 

aangepaste manier gebeuren, de kinderen zullen niet dicht bij de Sint en Piet kunnen 

gaan. Ze kunnen wel met de klas hun versje, dansje of ander optreden naar voren 

brengen.   

Ook het schrijven van de nieuwjaarsbrieven staat op het 

programma en voor het lager zijn er terug toetsen voor op 

het rapport.  

We staan ondertussen  ook stil bij de Advent. Op weg naar 

Kerstmis brengen we steeds meer licht.  

En … Voor we het beseffen is Kerstmis er al. Op 24 december 

stoppen we, zoals op woensdag,  ’s middags de lessen al 

zodat iedereen zich kan voorbereiden op kerstavond.  

 En dan … gelukkig Nieuwjaar! 

PS: Wat betreft ons eetfestijn van eind oktober  kan ik meedelen dat onze opbrengst net iets meer dan €4000 was, 

waarvoor dank aan jullie allen. Deze opbrengst gaat naar het onderhoud van onze schoolbus.  

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

      Directeur Joris 

COVID-19 – Nieuws - Om op tijd te ventileren hebben alle klassen nu een CO2-meter. Dit wil wel zeggen dat het 

nu met de koudere temperaturen in de klas ook wat kouder kan zijn, gelieve jullie kinderen daarom warm genoeg 

te kleden. 

Aanpassing maatregelen in onderwijs                                                                                                                                              

Via Gimme kregen jullie de laatste aanpassingen wat maatregelen betreft i.v.m. het coronavirus.     

Ik breng jullie steeds zo vlug mogelijk op de hoogte. Het CLB contacteert jullie  indien er hoog risicocontacten 

waren. Bij laag risicocontacten wordt gevraagd verhoogd waakzaam te zijn en externe contacten te vermijden 

voor een periode van 14 dagen.           

In geval van een positieve test bij kleuterpersoneel  wordt de klas via een noodremprocedure in quarantaine 

gezet, voor het lager onderwijs wordt eerst een uitvoerige bevraging gedaan vooraleer men dit toepast.       

 

                                               



APPELAAR – 1 L – Brief voor de Sint met pen geschreven en op de post gedaan!                                                                        

Nu aftellen maar! 

IBOE – Ook in het  1ste en 2de leerjaar van Iboe kijken ze vol verlangen uit naar de komst van de Sint 

 

 

 

 

De Sint en hoofd-Piet komen ons op 6 december, de verjaardag van Sinterklaas, bezoeken. Ze zullen op elke afdeling 

op een veilige manier kunnen kijken naar wat de kinderen allemaal voorbereid hebben. En wie weet hebben ze wel 

iets mee voor iedereen!      



 APPELAAR – ANKER -  Voorleesmoment in de bib voor onze jongste kleuters! 

Op maandag 22 november gingen onze kleuters met de bus naar de 

bibliotheek. Voor sommigen een vertrouwde omgeving, voor anderen was 

het nog onbekend terrein. 

We werden hartelijk ontvangen door Anneleen, de bibliothecaris, die ons 

meteen meenam naar de gezelligste ruimte in de bib: “The kids corner”. 

Daar werden onze kleuters verwend met een leuk verhaaltje: “Coco kan 

het!” van Loes Riphagen. 

Na het verhaal kregen ze een kaart waarop ze stempels konden verdienen.  

Hiervoor moesten ze doorheen de bib allerlei verschillende opdrachtjes 

rond het verhaal uitvoeren: kleuren, dansen, bewegen,… 

Ze gingen enthousiast aan de slag want iedereen had zijn stempels verdiend. 

Om de laatste stempel te verdienen, moeten ze samen met mama en/of papa ook eens naar de bib komen om leuke 

verhaaltjes uit te lenen! 

Wedden dat er binnenkort een aantal nieuwe leden zijn in onze mooie bibliotheek?! 

 

 

            

 

 



K2/3 Appelaar - Naar aanleiding van de voorleesweek  mochten onze kleuters naar de bib. Anneleen van de 

bib las er een spannend prentenboek voor van Leo Timmers "Waar is de draak?" De kleuters genoten van dit 

voorleesmoment en mochten daarna de opdrachtjes uitvoeren waarvoor ze telkens een stempel kregen. Zo konden 

de kleuters op een speelse manier kennismaken met de bib.  

  

   

APPELAAR - Kinderen van het 3de en 4de leerjaar worden medewinnaars van de ‘Marc De Bel-wedstrijd’ ! 

Meer dan 20.000 kinderen in Vlaamse basisscholen namen deel aan de wedstrijd die 

Marc De Bel uitschreef om een gepaste cover te tekenen voor zijn nieuwste boek 

“sToverij met frieten”. 

3L en 4L uit de Appelaar namen deel en grepen net naast de hoofdprijs, maar kregen 

wel een bonus-plus-prijs. Dat betekende dat zij in de Xpohallen van Kortrijk – bij Marc 

De Bel persoonlijk – een gesigneerd boek en 3 stripverhalen mochten afhalen. 

En…als extra beloning van de juf mochten zij op donderdag 28 oktober zelf frietjes 

snijden en bakken. Mr. Joris stond volledig achter dit initiatief, op voorwaarde dat hij 

mee mocht aanzitten aan de mooi versierde feesttafel om een frietje mee te stekken.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 



APPELAAR – 4L en 6L werkten rond de geluksdriehoek 
 
Expeditie wat?  
Expeditie Geluk is een gratis online event waar we samen met de 
leerlingen van de lagere school op een interactieve manier werken 
rond geluk. Ze leren samen met hun klasgenoten reflecteren over 
zichzelf en ontdekken hoe ze geluk actief in handen kunnen nemen. 
Doorheen de expeditie versterken je leerlingen hun skills 
om moeilijkheden te overwinnen. Expeditie Geluk is geïnspireerd 
door de geluksdriehoek en is opgebouwd uit verschillende zones die 

focussen op (1) jezelf kunnen zijn, (2) je goed voelen, (3) goed omringd zijn en (4) het toelaten en verwerken van 
momenten waarin je even uit balans bent. Want ook dat is helemaal oké!  
  
Expeditie hoe?  
In een virtuele wereld vol stimulerende opdrachten, ingesproken door hun favoriete influencers, trekken de 
leerlingen onder leiding van de leerkracht op tocht naar schatteneiland. De kleine avonturiers komen allerlei 
hindernissen tegemoet die ze als klas moeten overwinnen. Bewijzen ze zichzelf als echte ontdekkingsreizigers? Dan 
verdienen ze een vet klasfeest met hun favoriete artiesten op schatteneiland!  

            

   

 

https://www.gezondleven.be/themas/mentaal-welbevinden/geluksdriehoek


APPELAAR - bezoek van 1L en 2L aan de Helix  

Op dinsdag 9 november gingen het eerste en tweede leerjaar naar De Helix voor een proefproject rond het klimaat. 

Daar kwamen we te weten hoe we onze aarde terug gezonder kunnen maken. We gingen op zoek naar inheemse 

vruchten en wriemeldiertjes onder de grond.  

De leerlingen hadden er een leerrijke en actieve namiddag opzitten waarbij ze zelf op ontdekking gingen. 

 

 

 

 

 

 

 

En ook voor 6L was er een aangepast project rond klimaat  

 

 6L – les elektriciteit 

In een les wetenschap en techniek kwam deze keer elektriciteit aan bod, de kinderen vinden dit steeds heel leuk en 

leerrijk. 

  



IBOE – 3/4LG - Gewapend met de ipad en veel enthousiasme mocht onze klas op bezoek naar het 

gemeentehuis. De kinderen 

waren de reporters: ze 

mochten foto’s nemen en een 

artikel schrijven. Dit is het 

resultaat. 

 

 

Het 3de en het 4de van Iboe  ging naar het gemeentehuis in het dorp van Oosterzele . 

Bergemeester Johan en Sofie  begroetten ons bij de hoofdingang van het 

gemeentehuis. 

We gingen naar de raadzaal .We mochten aan de vergadertafel zitten.  We keken naar een  powerpoint over de 

gemeente en werking van het gemeentehuis. 

Tijdens de pauze dronken we fruitsap .Er was veel uitleg . Dan hadden  een grote rondleiding door het 

gemeentehuis. We mochten in veel kantoren .  

Daarna wandelden we naar de loods. 

Er stonden kranen en andere 

voertuigen. We mochten erin zitten . 

Dit was ons toffe bezoek aan het 

gemeentehuis en de loods .  

 

 

   

 

 

IBOE 

Wij, de peuters en kleuters van de eerste kleuterklas laten ons zien in het 
verkeer! 
Doe jij ook mee aan de actie: helm op, fluo  top? Wij doen ook mee! 

 

 

 

 



Ouderraden   

Appelaar – Anker        HERINNERING                               

Nog een laatste dag om te bestellen,                                                                                                                                                     

de zakken worden vrijdag met de kinderen meegegeven. 

 

 

 

 

      Iboe 

Ouderraad Iboe dankt iedereen                                                                                                                  voor de 

voorbije groenten- en fruitactie.                                                                                                                             De 

helpende handen zorgden dat dit vlot                                                                                                                         

verliep en ook deze keer mogen we van                                                                                                                             

een mooie opbrengst spreken. Dank u wel!!! 

 

 

Binnenkort komt Iboe nog eens kijken of iedereen zijn fluovestje draagt. 

 

Net voor de herfstvakantie,  op zolder van de Appelaar werden de kinderen van 1L, 2L, 3L en 4L 

verrast met enkele leuke activiteiten op zolder: o.a. twee toneeltjes, een verhaal, een knutselopdracht, een foto-

shoot door kinderen van het 6de leerjaar en voeldozen door de kinderen van het 5de leerjaar. 

    

     



 

 

 

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 

 

 

 

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

Daar vinden jullie ook meer foto’s bij de klasactiviteiten. 

 

 

 



 

DECEMBER 2021 
 

W 1 december  

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

V 3 december 
IBOE: NM: Zwemmen lager  
Fruitverkoop ouderraad Appelaar-Anker 

Z 4 december  

Z 5 december 2de zondag van de Advent 

M 6 december De Sint komt op bezoek! 

D 7 december 
IBOE: VM: CLB-contactmoment voor 4LG (meten-wegen- visustest) 

APPELAAR: NM: 6L naar archeocentrum Velzeke                                                                              

W 8 december                                                                  MOEV: NM: dans in onze sportzaal voor 1ste graad 

D 9 december  

V 10 december APPELAAR: NM: CLB-contactmoment voor 4L (meten-wegen- visustest) 

Z 11 december  

Z 12 december 3de zondag van de Advent 

M 13 december                                                                   

D 14 december Personeelsvergadering  (online) 

W 15 december  

D 16 december APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5L+6L/ NM: 1L+2L+3L+4L)                                                                            

V 17 december IBOE: NM: Zwemmen lager  

Z 18 december  

Z 19 december 4de zondag van de Advent 

M 20 december  

D 21 december  

W 22 december  

D 23 december  

V 24 december 
De lessen stoppen om 11.50u!    

Kerstavond 

Z 25 december Kerstmis 

Z 26 december  

M 27 december Kerstvakantie 

D 28 december  

W 29 december  

D 30 december  

V 31 december  

 


