
Nieuwsbrief van mei naar juni 2022 

Eén palet, vele kleuren! 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

We starten de laatste schoolmaand van dit schooljaar. Schoolcafé op Pinksteren door ouderraad Appelaar-Anker, 

schoolreizen, ontbijtpakketten door ouderraad Appelaar-Anker voor vaderdag, het schoolfeest van Iboe in thema 

van Circus met BBQ maar ook nog toetsenperiodes voor het lager en dan op het laatst nog overgangsfeestjes en de 

proclamatie van de 6de-klassers. Nog heel wat op de planning dus! 

In de vakantienieuwsbrief eind juni volgen dus nog wat foto’s van de laatste activiteiten, samen met een overzicht 

van de vrije dagen in het komend schooljaar en van de klassenverdeling. We lichten dan ook al een tipje van de sluier 

van ons volgend jaarthema.   

Herinnering:  We komen met een kerngroep “speel- en leerweide Appelaar” voor de eerste 

keer samen op dinsdag 21 juni om 16u in onze polyzaal. Op de eerste samenkomst worden 

data van workshops en overlegmomenten vastgelegd voor volgend schooljaar. Wie van 

jullie hier graag deel van uitmaakt laat het weten, jullie zijn van harte welkom. Kunnen jullie 

nu niet aanwezig zijn geef je gegevens door en we houden je op de hoogte. 

We hadden ondertussen al 2 samenkomsten met een werkgroep PR, samengesteld uit 

bestuur, leerkrachten van de drie afdelingen en ouders met als doel onze school aan nog 

meer ouders te leren kennen. Gebruik van sociale mediakanalen (u vindt ons ook op 

instagram via appelaar.oosterzele, het_ankerschooltje_oosterzele en iboe_gijzenzele), 

aantrekkelijker maken van de website, ouders met jonge kinderen bezoeken als we via de vele ogen in ons netwerk 

weten waar die wonen, informele ontmoetingsmomenten organiseren e.d. zijn enkele van de actiepunten die al 

werden besproken.  

Natuurlijk is mondelinge reclame de beste dus hopen we dat jullie hierbij meehelpen. Onze ouderraden doen 

hiervoor al ontzettend hun best en organiseren ook tal van leuke activiteiten voor groot en klein. Hebben jullie 

interesse om de ouderraad te vervoegen laat het ons weten.  

Geniet terug van enkele foto’s van voorbije activiteiten, veel kijkplezier.     Directeur Joris     

                                                                                                                                                                                                                

PINKSTEREN - Op de 50ste  dag na Pasen, de laatste dag van de paastijd, wordt herdacht dat de 

Heilige Geest neerdaalde over de apostelen. 

Tien dagen na de hemelvaart van Jezus Christus daalde de Heilige Geest tijdens een gebed neer 

in Jeruzalem. Volgens de Bijbel nam de Heilige Geest een vorm aan van een soort vuur (vurige 

tongen), dat zich in de ruimte verspreidde. Na het uitstorten van de Heilige Geest spraken de discipelen ineens 

allemaal vreemde talen. Mensen op straat waren in de eerste instantie verward, totdat zij het evangelie in hun eigen 

taal hoorden. Die dag werden er 3000 gedoopt als toetreding tot de christelijke kerk. Wegens deze massale 

toetreding wordt Eerste Pinksterdag ook wel gemarkeerd als het begin van de christelijke kerk. 

Data om naar uit te kijken: (meer activiteiten om naar uit te kijken op de maandelijkse kalender) 

schoolcafé op De Appelaar door ouderraad Appelaar-Anker op zondag 5 juni (Pinksteren)                                  

schoolfeest Iboe (met BBQ) op zondag 19 juni                                                                                                       

afscheidsfeestje oudste kleuters + grootouderfeest Ankerschooltje: woensdagavond 22 juni                                                                                                                                                                         

overgangsmomentje oudste kleuters Appelaar + proclamatie 6des op woensdagavond 29 juni                                                     

30 juni: laatste schooldag schooljaar 2021-2022: lessen eindigen om 11.50u! 



APPELAAR - kleuters: Nog net voor de paasvakantie werden de grootouders van de kleuters uitgenodigd 

om te genieten van enkele dansjes van hun kleinkind. Een aperitiefje erbij en een taartje en het feest kon niet meer 

stuk. Enkele oma’s toonden zelf eens voor hoe goed ze nog kunnen dansen! 

    

     

   

 

 

 

 

 



OUDERRAAD IBOE STELT VOOR: 
 

                
 
IBOE LAGER:  Vrijdag 20 mei beleefden de IBOE’tjes van 

1ste , 2de , 3de  en 4de leerjaar een topdag! 
SCHOOLREIS naar Technopolis Mechelen!!!  De kinderen 
experimenteerden naar hartenlust! 
 De verwondering en bewondering stond in ieders ogen! 
We huiverden bij de megagrote insecten in insectopia! 
Het was een onvergetelijke dag! 
 

Dankjewel ouderraad voor de 
financiële bijdrage en de 
begeleiding bij deze leuke en 
leerrijke reis! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



OUDERRAAD APPELAAR – ANKER  STELT VOOR: 

 
 

 



APPELAAR – zeeklassen 
5L + 6L 
 
Na 2 keer uitstellen kon de 3de graad 

dit schooljaar uiteindelijk terug op 

zeeklassen naar de Opaalkust. Van 

18 – 20 mei verkenden we de 

prachtige streek tussen Cap Blanc 

Nez en Cap Gris Nez, het 

duinengebied nabij de Slack en 

bezochten we ook een van de 

kerkhoven uit WO I. 

Wandelen, fossielen zoeken, zeedieren zoeken en determineren maar ook een plons in het zwembad, een 

konijnenspel en een verkeerde Quiz … de drie dagen waren heel goed gevuld. 

Een belevenis voor de kinderen waarover ze waarschijnlijk nog lang zullen vertellen. 

Er werden heel wat foto’s getrokken en deze staan op de sharepoint van de school met een link op onze website 

zodat jullie deze allemaal kunnen bekijken. 

APPELAAR – ANKER –                                               

schoolfeest: Een harmonie vol kleur!  De weergoden waren 

ons supergoedgezind en onze harmonie vol kleur kwam dus 

prachtig over. Met dank aan alle kinderen, leerkrachten, 

helpers om er een super geslaagd schoolfeest van te maken! 

 

        

 

Meer foto’s en filmpjes 

van de optredens via de 

link op onze website 



 

Sociale vaardigheden:    DE PAUW 
De pauw laat zijn mooiste veren zien.                                                                                                                                                

Hij durft ook de minder fraaie achterkant van zijn veren laten zien.                                                                                                  

Een kind dat zich gedraagt als een pauw,                                                                                                                                         

toont zich, stapt naar anderen toe, neemt contact op,                                                                                                                    

biedt zich aan om te spelen. Het kan uitspreken waar het goed en minder goed in is,                                                                          

wat zijn kwaliteiten en tekortkomingen zijn.                                                                                                                                              

Het kan eigen veranderingen, gevoelens, meningen meedelen aan anderen. 

 

Themaslogan voor mei - juni:    “ Mei / juni: Kleurrijk de wereld rond ” 

 

 

 

 

 

 

De nieuwsbrief kan u in het kleur terugvinden op onze website:    

www.vrijebasisschooloosterzele.be 

 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/


 JUNI 2022  

W 1 juni  

D 2 juni 
APPELAAR-IBOE-ANKER: NM (vertrek om 12.30u!): watergewenning oudste kleuters 

(K3+KA3+KG3) 

V 3 juni APPELAAR: VM: 6L: IDP6  

Z 4 juni  

Z 5 juni Pinksteren        Schoolcafé ouderraad Appelaar-Anker 

M 6 juni Pinksterenmaandag 

D 7 juni FACULTATIEVE VERLOFDAG 

W 8 juni                                                                      IBOE: Cultuurklassen 3/4LG 

D 9 juni 

                                                                     IBOE: Cultuurklassen 3/4LG 

APPELAAR-IBOE-ANKER: NM (vertrek om 12.30u!): watergewenning oudste kleuters 

(K3+KA3+KG3) 

NM: zitdag CLB 

V 10 juni 

                                                                     IBOE: Cultuurklassen 3/4LG 

VM: IBOE: Contactmoment CLB voor KG1 

NM: APPELAAR + ANKER:: Contactmoment CLB voor K1 en KA1                               

APPELAAR + ANKER en ook in  IBOE: NM: integratiemoment : oudste kleuters naar 1ste 

leerjaar (ook ouders worden uitgenodigd) 

Z 11 juni  

Z 12 juni Vaderdag                                      Ontbijtpakketten ouderraad Appelaar-Anker 

M 13 juni                                                                        20u: schoolraad in Ankerschooltje 

D 14 juni 
Kleuters IBOE naar H.Malter 

Personeelsvergadering 

W 15 juni  

D 16 juni 
APPELAAR-IBOE-ANKER: NM (vertrek om 12.30u!): watergewenning oudste kleuters 

(K3+KA3+KG3) 

V 17 juni  

Z 18 juni  

Z 19 juni  Schoolfeest IBOE met BBQ (Circus) 

M 20 juni 
                                                                   Dag van de schoonmaak 

APPELAAR + ANKER: 12.30u: K2/3+KA2/3 naar Rollebolle te Herzele                                                                                   

D 21 juni 
Kleuters APPELAAR naar H. Malter 

16u- 17u: kerngroep speelweide in polyzaal Appelaar 

W 22 juni ANKER: Grootouderfeest Anker + afzwaai oudste kleuters 

D 23 juni IBOE: VM: KG2/3 naar Rollebolle te Zwalm                                                                                               

V 24 juni  

Z 25 juni  

Z 26 juni  

M 27 juni  

D 28 juni APPELAAR: Schoolreis lager Appelaar 

W 29 juni 
APPELAAR: 18.30u: feestelijk overgangsmomentje voor oudste kleuters Appelaar 

19.30u: Proclamatie 6de leerjaar 

D 30 juni Einde schooljaar: lessen eindigen om 11.50u 

 

 


