
Nieuwsbrief van oktober naar november 
2022  

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

De gouden weken hebben we achter de rug, de kinderen en leerkrachten kennen elkaar al voldoende om te weten 

wat ze van elkaar mogen verwachten. Op de oudercontacten konden jullie een stand van zaken vernemen en de 

nodige vragen stellen. In het lager kregen de kinderen een herfstrapport mee.  

Vorige zondag werd ons jaarlijks eetfestijn verzorgd door traiteur Peter Danckaert. Dank u wel voor jullie steun. 

Zoals vermeld gaat de opbrengst naar het onderhoud van onze schoolbus. 

De workshop in kader van het MOS (=milieuzorg op school)-project ‘Geef je speelplaats vijftig tinten groen’ 

inspireerde ons alleszins om in de toekomstige ontwerpfase de nodige ideeën aan te brengen. Bij de aanwezigen 

terug wat meer geïnteresseerde ouders die zeker verder willen meewerken aan de ontwikkeling van dit project. 

Ondertussen kozen we de kernwoorden en een slogan voor onze visie met de werkgroep. Als die wat verder is 

uitgewerkt stellen we die voor aan jullie.  

De volgende samenkomst is op maandag 28 november om 19u in de refter van De Appelaar. De bedoeling is dat we 

de uitwerking van onze visie op het project voorstellen. Een visie is natuurlijk een dynamisch gegeven en kan later 

nog bijgestuurd worden. 

Net voor het herfstverlof bood  Ouderraad Iboe goed gevulde 

groenten- en fruitpakketten aan. Smakelijk! 

De ouderraad Appelaar-Anker verzorgt op zaterdag 26 november 

2022 een heuse Quiz, van harte welkom om er een leuke, leerrijke 

avond van te maken. Inschrijven via e-mail of Qr-code op affiches. 

Wil je deel uitmaken van deze groep enthousiaste ouders neem 
contact op via: ouderraad.appelaar.anker@gmail.com    OF  voor 
Iboe:  ouderraad.iboe@gmail.com  

Nu eerst een aangename herfstvakantie gewenst. 

 Directeur Joris 

     BUS VAN IBOE NAAR APPELAAR VOOR SCHOOLTIJD EN TERUG NA SCHOOLTIJD: 

’s morgens vertrekt de schoolbus vanop Iboe naar De Appelaar om 8.30u, op vrijdag is dit al om 8.15u!!! 

De bus is terug op Iboe om 16.10u, 12.05u of 15.20u. Meestal zelfs iets vroeger. Dit kan wel wat afwijken, in de zwemweek kan 

het op donderdag en vrijdag iets later zijn. Mocht het door omstandigheden  later zijn zal dit in de whatsappgroep worden 

vermeld. 

LET OP!: Omdat de kinderen,  voor de bus er is,  onder toezicht staan van de opvangdame die voor de gemeente 

werkt rekent de gemeente voorschoolse opvang aan als de kinderen meer dan 5 minuten aanwezig zijn voor de 

bus er is, tenzij er een andere volwassene bij is.  

Mijn excuses nog eens, ik had hier wat flexibiliteit van de gemeente verwacht en communiceerde dus verkeerd 

naar jullie.                                                                                                                                                                                            

De school blijft deze rit inzetten voor elke leerling die hier gebruik van wil maken.  

Dag van de jeugdbeweging oktober 2022 
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IBOE – 
kleuters 
 
De kinderen 
van de eerste 
kleuterklas 
doen ook  
mee aan 
"outdoor 
learning". 
 
De buitenactiviteiten zijn leerrijk en goed voor de motorische ontwikkeling. 
We leren ook samenwerken. Het is gezond en heel leuk.  
Dit smaakt naar meer...  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Naar het bos …  De kleuters van Gijzenzele beleefden heel veel plezier in het bos. Ze deden heel wat 

ervaringen op om verder in de klas ermee aan de slag te gaan... 

       

 

 

 

 



IBOE - Meten in het eerst leerjaar Iboe hoeft niet altijd met de meetlat, ook 

ons lichaam kan helpen. De volledige armlengte  van kinderen van 

het eerste leerjaar is ongeveer 1 meter.  

 

 

APPELAAR + IBOE     

1ste en 2de leerjaar  

 
 

Op vrijdag 17 oktober brachten we een bezoek aan het bos. In het bos kregen we uitleg van diverse directeurs van 
de scholengemeenschap. Meneer Joris leerde ons alles over vleermuizen. Na onze ontdekkingstocht in het bos 
mochten we spelen in de speeltuin. We beleefden een fantastische dag! 
 

        

      

 



     

ANKER - Met alle kleuters naar het bos                                                                                 

Dinsdagnamiddag 18 oktober trokken we  met onze rubberlaarzen aan, met de bus  naar het bos van het domein 

Smissenbroek. 

 

 

Het was een stralende namiddag. 

We gingen op zoek naar allerlei herfstvondsten m.b.v. een opdrachtenkaart. Namen de verschillende herfstschatten 
waar met alle zintuigen,  mochten in de plassen springen en speelden leuke loopspelletjes in het bos. De kleuters en 
de juffen hebben genoten van de uitstap!!                                                                                                                                 

Dank aan de bewoners van het kasteel Smissenbroek om hun domein voor ons open te stellen! 



ANKER - Werelddierendag op Ankerschooltje 

In het klasje van juf Kristine hebben ze er een vriendje bij: Blub, de klasvis! Elke dag wordt hij 

door de vriendjes verzorgd en krijgt hij eten ! 

    

       

Er werden allerlei leuke spelletjes binnen en buiten gespeeld, mooie knutselwerkjes gemaakt, het verhaal van de 

allermooiste vis verteld,  enz… enz… 

De 3° kleuterklassers gingen naar de dierenarts. Terug in het klasje vertelden ze hun belevenissen aan de anderen. 

Zo konden we samen een dierenarts hoekje inrichten . Na het wachten in de wachtzaal mochten we binnen in de 

praktijk en werden onze knuffeldieren grondig onderzocht! 

Daarna kregen we bezoek van Tira, een heel flinke puppy! Dank aan peetje en omie voor het leerrijke bezoek . We 

volgden samen het letterparcours, we leerden hoe we een hond moeten benaderen en welke houding we moeten 

aannemen wanneer een loslopende hond bij ons komt! En nog veel meer… 

Een buiten hondenschool lesje 

mocht natuurlijk niet ontbreken! 

Dan waren we zelf hondje en 

baasje! 

We sloten ons thema af met een 

film, iets lekkers maken en opeten.  

 



 Als geschminkte diertjes gingen we tevreden naar huis !  

Aan alle lezertjes van dit blad een prettig en deugddoend verlof!  

APPELAAR - Dierenplezier in de kleuterschool! Heel wat diertjes kwamen op bezoek : de cavia's 

bleven een  paar dagen logeren, de hond Nickels kwam in de klas en de poes van juf Laurence. Miel de hond van 

Axelle kwam in onze appeltuin spelen ! We mochten daarna eventjes met Miel wandelen. 

  

    

   



  

  

We vonden het fijn dat we de kat van Juf Laurence, het konijn van juf Jasmijn, de hond van Axelle en de hond van 
Chloë mochten leren kennen. En vooral ook heel veel mochten knuffelen. 
Alvast bedankt lieve mama’s, papa’s en juffen om ons veel bij te leren over jullie huisdier. 

 

 
 

 

 

 

 

 

APPELAAR – 4L 

Auteur vermist  

De speurders van het vierde leerjaar zijn 

terechtgekomen op een plaats delict waar een 

bekende auteur zonet verdwenen is. Ze proberen alle 

aanwijzingen te verzamelen om zo de code te kraken 

en de dader te ontmaskeren. Aan enthousiasme zal 

het speurteam “De Kanjers” alleszins niet ontbreken! 

 

 



Whizzkids - Het vierde leerjaar 

doet mee aan de wedstrijd 

“Whizzkids”, een online ICT-

wedstrijd. We proberen niet alleen de 

trofee te behalen maar leren zoveel 

meer: mediawijsheid, samenwerken, 

communiceren, kritisch denken, 

creatief denken, probleem oplossen, 

computational thinking, sociale en 

culturele vaardigheden, ICT-

basisvaardigheden, 

informatievaardigheden, 

zelfregulering,... 

 

 

 

APPELAAR – 1L + 4L 

Wij kozen onze Meters en Peters en voelen ons reuzefijn met hen erbij! Op vrijdag 28 oktober maken we samen 

griezelpompoensoep! 

         

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1L - Onze eerste kennismakingsles met de i-pad was zo 

leerrijk! We kijken nu al uit naar volgende keer met 

meester Corneel! 



        

    

1L - Wij hebben gemeten met natuurlijke maateenheden om zo tot de meter te komen. Wat hadden we plezier! 

           

 

 

 



APPELAAR 

6L – wedstrijd Whizzkids - De kinderen werken individueel of 

in wisselende groepjes aan opdrachten. Ze leren zo vele 

computervaardigheden, zoals programmeren, maar ook werken 

met Google maps, opzoeken,... En dit voor alle vakken, zelfs Frans! 

    

 

 

 

 

 

 

 

IBOE – 3/4LG - De 2de graad op Iboe heeft ook deze maand niet stil gezeten.  

Op het programma stond vooral veel werken in de klas, maar zeker op een leuke 

manier, via coöperatief leren bijvoorbeeld.  Technische proefjes in de keuken van 

onze nieuwe Zonnestraal werd zo in 

groepjes uitgevoerd.  Niet gemakkelijk voor 

onze materiaalmeesters… Wist je trouwens 

dat je, als je gist in lauw water met suiker 

oplost, een ballon kan opblazen?  Met 

meester Corneel leerden we programmeren 

in Scratch.  We plonsden ook nog eens in 

het zwembad.  Niveaulezen werd opgestart: 

lezen met (groot)ouders en in groepjes over 

de klassen heen is altijd leuk! O ja, en bij juf Katelijne stond het Lam Gods in 

de kijker.  Een echte kunstenaar kwam op bezoek en op 25 oktober leerden 

we aan den lijve wat een zonsverduistering is.  

 



NOVEMBER 2022 
 

D 1 november  

W 2 november  

D 3 november  

V 4 november  

Z 5 november  

Z 6 november  

M 7 november 
Instap nieuwe kleuters 
19u: samenkomst werkgroep PR in refter Appelaar 

D 8 november 
IBOE: 3/4LG op daguitstap naar Gent, o.a. op bezoek bij het Lam Gods                                                                                                                                                
.                                                                                                                                             Colloquium voor directie 

W 9 november                                                                                                                                               Colloquium voor directie 

D 10 november 
                                                                                                                                              Colloquium voor directie 

IBOE:  3/4LG naar De Kaaihoeve voor Speurneuzen in de Scheldevallei 

V 11 november Wapenstilstand 

Z 12 november  

Z 13 november  

M 14 november APPELAAR: Zwemmen 3L+4L in VM 

D 15 november 16.20u: Personeelsvergadering 4 

W 16 november  

D 17 november APPELAAR: Zwemmen lager VM: 5l+6l, NM: 1L+2L 

V 18 november IBOE: Zwemmen lager in NM                                                            NM: zitdag CLB 

Z 19 november  

Z 20 november  

M 21 november 20u: ouderraad Appelaar-Anker 

D 22 november   

W 23 november 
APPELAAR: Theater Tieret – Raspoetin voor 5L en 6L in GC De Kluize 
 NM: MOEV: Badminton in De Kluize voor 2de graad 

D 24 november  

V 25 november  

Z 26 november Quiz ouderraad Appelaar-Anker 

Z 27 november 1ste zondag van de advent 

M 28 november 
APPELAAR: Zwemmen 3L+4L in VM  
19u: samenkomst werkgroep MOS (visie op project rond duurzame speelplekken) in 

refter Appelaar 

D 29 november  

W 30 november 
ANKER: 9u-9.45u: KA1+2+3 naar de bib                                       
APPELAAR: 4L op uitstap naar “De school van toen” in Gent (zie apart briefje!)                                                                                                                                                                    

 

 

 



  

MENU VOOR DE MAAND NOVEMBER 2022 

 

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

www.vrijebasisschooloosterzele.be  

De maandmenu staat ook apart op onze website en wordt minstens een week voor het begin van de 

maand gepubliceerd.  

Maandpunt Sociale vaardigheden:    

POES: Ik kan hulp vragen en zorg aanvaarden 
• Iemands hulp inroepen.    * Dankbaarheid tonen voor wat ze krijgen. 
• Zich laten helpen.   * Genieten van hetgeen hen geboden wordt. 
• Opkomen voor eigen wensen. * Beleefdheid tonen bij het vragen. 

                                            

WISTEN JULLIE DAT … 

Christine Roelandt, juf Chris, onze kinderverzorgster, die de laatste jaren vooral op ons Ankerschooltje 

ging ondersteunen maar ook op Iboe en voorheen ook op De Appelaar, op het einde van de maand 

november op pensioen gaat. Els Verliefde, die jullie misschien al kennen van de buitenschoolse opvang, 

die nu ook al enkele uren in Iboe ondersteunt haar zal vervangen.  

MUSICALNIEUWS: WIST JE DAT … 

* we na de herfstvakantie starten met audities voor de schoolmusical 
* we de naaimoekes en naaioma’s in november - december op de hoogte zullen brengen van de nodige 
kostuumpjes 
* er heel wat (groot)ouders hun hulp aanbieden. Alvast hartelijk dank daarvoor!  
 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/

