
Nieuwsbrief van november naar december 
2022  

Beste ouders, kinderen en sympathisanten, 

Nog een maand en 2022 is voorbij. Wat gaat het snel … Maar eerst nog dansjes en versjes voor de Sint, de 

kerstmarkt voorbereiden,  leerstof verwerken,  nieuwjaarsbrieven schrijven enz….  We hebben nog heel wat te doen 

vooraleer de kerstvakantie begint.  

Ondertussen namen we afscheid van kinderverzorgster Christine Roelandt, die vanaf 1 december op pensioen is. 

We nemen zeker nog wat beelden op in de volgende editie. 

De ouderraad Appelaar-Anker organiseerde terug een schitterende kwis, de bekende “Quizoo” waar de Kanafipi’s als 

eerste eindigden. Bravo bravissimo. 

We staan ook terug stil bij de Advent, de weg naar Kerstmis waarbij licht in deze 

donkere dagen een belangrijke rol speelt.  

 Van donker naar licht - Licht brengen aan mensen is een opdracht 

voor elke christen. In deze adventstijd willen we concreet gestalte geven 
aan deze oproep door overal licht aanwezig te stellen en vol verwachting 
anderen te dragen en onszelf te laten dragen. Jezus roept ons op om 
vertrouwen uit te stralen. Hij vraagt ons om onze naaste te beminnen 
zoals onszelf. 
Vier weken lang gaan we op weg van donker naar licht. De engel brengt een boodschap van 
licht: er zal een redder geboren worden. Dit is een krachtig lichtpunt!   
Wat kijken we uit naar Jezus, het 
Licht van de wereld!  We verlangen 
naar zijn komst. Dit verlangen wordt 

gesymboliseerd in de adventskrans. Bij de krans staan vier kaarsen. 
We laten ze licht brengen in ons hart.  
Dit licht geven we door aan mensen en dragen we uit naar mensen 
die het moeilijk hebben. Jezus ging ons hierin voor.  Bij hem was 
iedereen welkom, zowel de herders als de wijzen. Al wie aan de kant 
zat, plaatste Hij in het licht. De advent wordt belicht door dragen en 
gedragen worden. Jezus wordt geboren als het Licht in de wereld. Hij 
roept iedereen op om ook een lichtbrenger te zijn. 
 

 
PS: Wat betreft ons eetfestijn van eind oktober  kan ik 

meedelen dat onze opbrengst van ongeveer €3600 naar het 

onderhoud van onze schoolbus gaat, waarvoor dank aan jullie 

allen.  

U bent welkom op onze kerstmarkt vanaf 14u. Om 15u en om 

16.30u treedt het schoolkoor Zingeling op.  Om 16u leest de 

kerstman of zijn elf kerstverhalen voor in onze sportzaal. Er is 

een zoekwedstrijd voor de kleinsten en doorlopend zijn de 

kraampjes en de kerstbar open. In de refter zijn koffie en 

wafels te verkrijgen.  Tot dan!                  

                                                                                Directeur Joris 



Iboe ouderraad 

Onze jaarlijkse groente- en fruitverkoop was alweer een succes! Dank voor jullie steun! 

 

 

Komende actie: de fakkeltocht! 

Inschrijven kan nog via: 

https://fakkeltocht.ouderraad-iboe.be  

 

 

 

 

 

 

Hallo ik ben juf Els Verliefde en graag stel ik mij even kort voor. 

Ik ben 32 jaar. Reeds 9 jaar werk ik in de voor- en naschoolse kinderopvang 

in de kleuterschool van VBS De Bloesem in Landskouter.  

Sommigen onder jullie zullen mij ook kennen van de buitenschoolse 

kinderopvang het Vinkemolentje in Oosterzele. Daar werk ik op 

woensdagnamiddag en ook tijdens alle schoolvakanties.  

Mijn hobby’s zijn bloemschikken, bakken en creatief bezig zijn. Die 

creativiteit uit zich ook in mijn werking met de kinderen waar ik met heel 

veel passie en liefde leuke knutselwerkjes maak. 

Vanaf 1 december zal ik ook werken in het Ankerschooltje in Oosterzele en meer aanwezig zijn in wijkschool Iboe in 

Gijzenzele.  

Ik kijk er alvast naar uit en zal met veel liefde en aandacht voor de kinderen zorgen. Indien jullie nog vragen hebben 

mogen jullie mij steeds aanspreken.  

Els Verliefde  

https://fakkeltocht.ouderraad-iboe.be/


IBOE – kleuters 
 
  Bij het thema: " veilig in het verkeer" kwamen 2 lieve 

politieagenten bij de kleuters van Gijzenzele. De kinderen waren 

enorm geïnteresseerd!  

                          

 

 



Iboe - In de voorleesweek organiseerden we op vrijdag 25 

november een eerste voorleesnamiddag met ouders en 

grootouders. Onze kinderen kregen een mooie waaier aan 

verhaaltjes te horen. Ze luisterden allen geboeid en vonden het 

een fantastische namiddag. Dank u wel aan alle lezers!!  

 

 

 

 

 

 



APPELAAR  - 1L - Wij schreven de brief naar de Sint en deden de brieven samen op de post! We wachten in 

spanning op een antwoord van de Sint. 

                  

 

De Sint kwam langs met een zak vol geschenken!   

Ondertussen zat 

spiekpietje 

verstopt in onze 

klas! 

 

 

 

 

Wij kijken vol spanning uit naar de komst van de Sint deze week op onze school! 

 

 

      



APPELAAR- 1L – 2L Kunstkuur muziek – 8 november 2022 

Als inleiding van ons nieuwe thema wereldoriëntatie ‘Licht en donker’ 

beeldden we het gedicht uit: ‘Ken jij 7 manieren om in slaap te vallen’ van 

Theo Olthuis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ken jij 7 manieren om in slaap te vallen? 

- Theo Olthuis  

Waarom zeven? 

Zeven is een mooi getal: 

‘k Zal ze allemaal even noemen, 

misschien kende je ze al: 

languit op je rug 

(dat is één). 

Lekker op je buik 

(dat is twee), 

drie is weer op je rug 

maar wel achterstevoren 

(neem je kussen mee, 

want waar altijd je tenen, 

liggen nu opeens je oren!) 

nummer vier 

is achterstevoren 

maar dan op je buik 

(eerst even staan, 

dan neem je tjoep! een duik), 

nummer 5 is gewoon 

op je rechterzij, 

en draai je naar de andere kant, 

dan heb je zes erbij, 

en de laatste 

is de mooiste… 

Als Een Rolmops 

met je knieën 

tegen je neus gedrukt! 

ZEVEN manieren om te slapen 

als het je nou nóg niet lukt …  

 



Nadien leerde juf Isabelle ons het ogenliedje aan. Zingend oefenden we de delen van het oog in.  

Wat je zingt, onthoud je beter.  

  

  

 

 

 

 

L1 Gezelschapsspel: plus- en minsommen – 23 november 2022  

De kinderen oefenden spelend plus- en minsommen.  

Vijf troeven in één klap: optellen, aftrekken, leren, spelen en de sociale vaardigheden oefenen. 

            

 

   

                     

 

 

 

 

 

 



ANKER - Elke week hebben onze kleuters een vast moment 

bewegingsopvoeding. De ene week verplaatsen we ons naar de 

turnzaal op het dorp, de andere week is dit gewoon op ons 

schooltje. 1 ding is zeker: het is een moment waar ze allemaal naar 

uitkijken.  

Jong en iets ouder werken samen doorheen allerlei leuke 

spelvormen. Maar ze krijgen ook de kans om zelfstandig echte 

uitdagingen aan te gaan. Een stimulans om altijd op een veilige 

manier hun grens te verleggen. En wie toch hulp nodig heeft, krijgt 

een handje van de juf toegereikt. 

Hop hop…bewegen is ALTIJD TOP! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IBOE + APPELAAR - Integratiemoment knutselnamiddag 

1ste en 2de leerjaar Appelaar en Iboe  

We genoten van een gezellige knutselnamiddag ter voorbereiding 

van de kerstmarkt op 18 december. Jullie komen toch zeker een 

kijkje nemen? 

        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APPELAAR- 5L en 6L – naar toneelvoorstelling “Raspoetin” (Wie niet weg is, is gezien) van 

theater Tieret  

De leerlingen bespreken achteraf het stuk en schrijven kort op wat 

ze van het stuk vonden. 

“Ik vond het super leuk met de poppen.”                                               

“Hun bijpassende stemmen waren tof.”                                                         

“Ik was er helemaal in mee.”                                                                           

“Een coole tweeling.”                                                                                             

“Ik vond de drie zussen grappig.”                                                                                                 

“Het was heel boeiend.”                                                                                                          

“Het waren leuke acteurs en poppen. Het was heel humoristisch.“ 

“De acteurs bleven goed in hun rol.”                                                                               

“De ziekte van de jongen was wat zielig. “ 

 

 

MOS- werkgroep: speelweide op De Appelaar 

De visie achter het project is opgesteld door de werkgroep. Wij willen deze natuurlijk laten leven. Dus volgen 

nu wat acties om deze visie in beeld te brengen en kenbaar te maken … aan team, leerlingen en ouders. 

Er werd al een tijdlijn opgesteld voor de volgende stappen, deze zal later ook kenbaar worden gemaakt.  

Alle partijen worden nog bevraagd over de concrete invulling maar eerst willen we de visie stap voor stap 

kenbaar maken. Nog even geduld. 



MENU VOOR DE MAAND DECEMBER 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.  

 

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

MUSICALNIEUWS: WIST JE DAT … 

De audities voor de sprekende rollen achter de rug zijn. Alle rollen zijn nu verdeeld.    Nu 

het script wordt doorgenomen met alle spelers. Er nu opgelijst wordt wat er allemaal 

gemaakt moet worden. Wordt vervolgd … 

BUS VAN IBOE NAAR APPELAAR VOOR SCHOOLTIJD EN TERUG NA SCHOOLTIJD  

Na het 4de leerjaar in Iboe is de stap klein naar de hoofdschool De Appelaar met de busverbinding voor en na 

schooltijd. En plezier dat ze hebben op de bus! Een zangstonde van ’s morgensvroeg soms, vertelt chauffeur 

Piet. 

 

http://www.vrijebasisschooloosterzele.be/


DECEMBER 2022 

D 1 december 
APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5l+6l, NM: 1L+2L) 
APPELAAR: VM: contactmoment CLB voor 1L + 5L (vaccinatie) 

V 2 december 
APPELAAR: VM: contactmoment CLB voor 6L  
Sint op school (9u: Anker, 10.30u: Iboe, 13.30u  : Appelaar) 
IBOE: NM: Zwemmen lager  

Z 3 december  

Z 4 december 2de zondag van de Advent 

M 5 december  

D 6 december  

W 7 december 
NM: MOEV: Dans in sportzaal Appelaar voor 1ste graad 

IBOE: 18u: tentoonstelling 3/4LG “Jan van Eyck was hier” in kerk Gijzenzele 

D 8 december  

V 9 december  

Z 10 december  

Z 11 december 3de zondag van de Advent 

M 12 december 
APPELAAR: VM: Zwemmen 3L+4L  
APPELAAR + IBOE: NM: klasbezoeken in de bibliotheek: 13.30u- 14u: 1L+2L, 

14u-14.30u: 1/2LG, 14.30u-15u: 3/4LG  

D 13 december 
APPELAAR: NM: klasbezoeken in de bibliotheek: 13.30u- 14u: 3L+4L, 14u-14.30u: 
5L, 14.30u-15u: 6L 
16.20u: Personeelsvergadering 5 

W 14 december  

D 15 december 
APPELAAR: Zwemmen lager (VM: 5l+6l, NM: 1L+2L) 
20u: ouderraad Appelaar-Anker 

V 16 december 
IBOE: NM: Zwemmen lager       
NM: zitdag CLB                                          

Z 17 december Fakkeltocht Iboe 

Z 18 december 
KERSTMARKT in DE APPELAAR van 14u-19u 
4de zondag van de advent 

M 19 december  

D 20 december  

W 21 december 
NM: 13.30u: karate-initiatie in sporthal De Kluize 
19u: werkgroep PR in refter Appelaar 

D 22 december Bezoek aan rusthuis in Merelbeke door 5L +6L 

V 23 december  

Z 24 december Kerstavond 

Z 25 december Kerstmis 

M 26 december Kerstvakantie 

D 27 december  

W 28 december  

D 29 december  

V 30 december  

Z 31 december Oudejaarsavond 

 


