
Nieuwsbrief van april naar mei 2022 

Eén palet, vele kleuren! 

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Het 3de trimester is zonnig ingezet. En dat geeft ons energie. Er staat immers nog heel wat op de planning. Eerst 

vieren de communicanten feest: op zondag 1 mei de Eerste Communicanten en 

op zaterdag 7 mei de Vormelingen. Nu al een mooie dag toegewenst!    

De 3de graad gaat op zeeklassen van 18 t.e.m. 20 mei.   

En op zondag 22 mei nodigen De Appelaar en het Ankerschooltje jullie uit op 

de speelplaats van De Appelaar voor “Een harmonie vol kleur!”  Welkom 

vanaf 14u, optredens vanaf 15u.  Met muziek en dans en veel kleur willen de 

kinderen jullie entertainen. Het schoolfeest voor onze afdeling Iboe gaat 

door op zondag 19 juni. Meer info volgt.  

 

Volgend schooljaar stappen we in een project om onze speelweide op De 

Appelaar in te richten zodat deze op verschillende manieren kan benut 

worden: als rustzone, als buitenklas, als sportzone, als speelzone voor klein en groot. Dit 

traject zal 2 jaar duren en stap voor stap zullen we onze groene ruimte inrichten om 

meer de kaart van ‘buiten lesgeven’ te trekken. Zo wordt bvb. de eerste pedagogische 

studiedag volgend schooljaar op 21 september ingevuld met een workshop voor de 

leerkrachten ‘outdoor education’.                                                                                 We 

komen met een kerngroep voor de eerste keer samen op dinsdag 21 juni om 16u in onze polyzaal. Wie van jullie hier 

graag deel van uitmaakt laat het weten, jullie zijn van harte welkom. Op de eerste samenkomst worden data van 

workshops en overlegmomenten vastgelegd voor volgend schooljaar. De ouderraad Appelaar-Anker wil met de 

opbrengst van hun acties hier ook een steentje bijdragen. Helpende handen zullen zeker ook nodig zijn, wij houden 

jullie op de hoogte wanneer wij extra helpende handen 

kunnen gebruiken.  

In deze nieuwsbrief terug enkele foto’s van voorbije 

activiteiten, veel kijkplezier.     Directeur Joris     

 

 

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

Eerste Communie Oosterzele: zondag 1 mei (viering om 9.30u)        H. Vormsel Oosterzele: zaterdag 7 mei              

zeeklassen 3de graad: 18 – 20 mei          Schoolfeest Appelaar – Anker op zondag 22 mei 

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                                                                                                                                                             

proclamatie 6des op woensdagavond 29 juni 

Op 1 mei doen wij onze  Eerste Communie! 
We kijken uit naar zondag.  

ANKER - Op zaterdag 30 april                                                      

trouwen  de mama en mamie                                                  

van Menno uit ons                                                           

Ankerschooltje.                                                                                    

Van harte gefeliciteerd!                                                               

En een prachtige dag                                                       

toegewenst! 



IBOE - Eerste graad naar de Helix 

Op donderdag 21 april ging de 1ste graad Iboe naar de Helix in Geraardsbergen. We 
leerden er over de klimaatsverandering.  

         

 

 

            DE HELIX 

 

 

APPELAAR –  1L + 4L 

Samen lezen met 

onze meter en 

peter in de 

eerste lentezon. 

                                                                   



 

IBOE – APPELAAR 
Iboe en De Appelaar samen aan de slag! 

Binnen het thema ‘Help je mee de natuur?’ maakten het tweede leerjaar van Iboe en De Appelaar samen compost.  

 

   

 
 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

APPELAAR – kleuters - Op woensdag 

20 april 2022 deden onze kleuters mee 

met de nationale Buitenspeeldag! We 

speelden tal van spelletjes, we mochten 

ravotten, fietsen, krijten, spelen in het 

zand en in de buitenkeuken en ten slotte 

genieten van een lekker picknickmoment. 

We deden alvast veel gezonde vitamientjes 

op. #Buiten leren/buiten spelen is top!!!  

 



 

 

 

 

ANKER - Donderdag 26 april kregen we bezoek van Caramel en Bounty. Neen, geen nieuwe kleuters, maar wel 2 

lieve schattige alpaca's. We mochten ze aaien aan de nek en ermee rondwandelen. De alpaca 's kwamen zelfs tot in 

onze klas. Meerdere foto's op de website.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MEI 2022 

Z 1 mei Eerste communie Oosterzele (9.30u: viering in Sint-Gangulphuskerk) 

M 2 mei APPELAAR: NM: Bibbezoek voor klasuitlening: 5L, 6L , 3L+4L 

D 3 mei 
APPELAAR: VM: 5L: American games te Zwalm  

IBOE + APPELAAR: NM: Bibbezoek voor 1/2LG + 3/4LG, 1L+2L                                      

W 4 mei  

D 5 mei 

IBOE: VM: 3/4LG naar Gentbos (Speurneuzen in het bos)            

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

kleuters (K3+KA3+KG3) 

V 6 mei 

APPELAAR – IBOE:  Sportdag 1ste graad 

IBOE: NM: Verhaal over de bij wordt e-book in De Helix voor 3/4LG (vertrek rond 

11.30u, picknick terplaatse)                                                                      NM: zitdag CLB 

Z 7 mei H. Vormsel 

Z 8 mei Moederdag 

M 9 mei                                                                                                                                                                                                                        

D 10 mei  

W 11 mei PEDAGOGISCHE STUDIEDAG                                                         

D 12 mei 

APPELAAR + IBOE: 1L  en 1/2LG naar de bib voor Leeskriebels  

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

kleuters (K3+KA3+KG3) 

V 13 mei APPELAAR: 4L naar Fablab  

Z 14 mei  

Z 15 mei  

M 16 mei APPELAAR-IBOE: Gezamenlijke sportdag SG 2de graad te Laarne 

D 17 mei 
APPELAAR: Gezamenlijke sportdag SG 3de graad te Laarne 

IBOE: VM: IDP voor 4LG 

W 18 mei                                                     APPELAAR: ZEEKLASSEN OPAALKUST 5L+6L 

D 19 mei 

                                                    APPELAAR: ZEEKLASSEN OPAALKUST 5L+6L 

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

kleuters (K3+KA3+KG3) 

V 20 mei 
APPELAAR: VM: IDP voor 4L         APPELAAR: ZEEKLASSEN OPAALKUST 5L+6L 

IBOE lager naar Technopolis 

Z 21 mei  

Z 22 mei Schoolfeest APPELAAR-ANKER 

M 23 mei 
APPELAAR: NM: Fietsexamen 5L+6L                                                     

20u: ouderraad Appelaar-Anker 

D 24 mei 
APPELAAR: NM: Scholengordel 5L+6L 

Personeelsvergadering   

W 25 mei  

D 26 mei Onze Lieve Heer Hemelvaart 

V 27 mei Brugdag 

Z 28 mei  

Z 29 mei  

M 30 mei Instap nieuwe peuters                                             

D 31 mei IBOE: 12.30u: 1/2LG naar De Helix (het bos in geuren en kleuren)                       

 



 

SOCIALE VAARDIGHEDEN: DE KAMEEL  

  

 

 

 

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/

