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Gentbrugge, 25  oktober 2019  
 
 

Beste ouders,  
 

  
 
Oktober was een goed gevulde maand voor onze leerlingen.  Verschillende uitstappen in klasverband 
werden georganiseerd.  Onze jongste kleuters brachten een bezoek aan het dierenasiel,  de kleuters 
van de tweede kleuterklas gingen op ontdekking in de Tuin van Kina en leerden heel wat bij over de 
spinnen.  Daarnaast maakten verschillende kleuterklassen deze maand een kabouterwandeling.  
Kortom levensecht leren ! 
 

Het vijfde leerjaar bracht een bezoek aan het Gravensteen in Gent, het eerste en het tweede leerjaar 
hadden een sportnamiddag en het derde leerjaar genoot van een workshop in het teken van het 
Filmfestival in Gent. 
De musical “ De Prinses en de Toverspiegel” werd gesmaakt door onze leerlingen van het eerste 
leerjaar.  Zij werden meegenomen in een magische reis vol humor, magie, vrolijke meezingers en 
aanstekelijke dansjes. 
 
De Halloweenavond sprak ook dit jaar tot de verbeelding. Onze kleuters maakten een mooie tocht in 
de omgeving van de school en kwamen onderweg heel wat spoken tegen. De lagere klassen gingen 
op griezeltocht doorheen de Gentbrugse Meersen. Het was een fijne sfeer onder de leerlingen, de 
ouders en het schoolteam. Bedankt aan het oudercomité om de decoratie te verzorgen en voor de 
inzet bij de bar.   
  
Ook na de herfstvakantie staan er opnieuw een aantal activiteiten op onze agenda. Hier alvast een 
kort overzicht: 
 

   6 november:  actie rond mobiliteit door het oudercomité met koffiebar aan de lagere school 
 10 november :  plantdag i.s.m. het oudercomité 
 12 november :  cursus Gemachtigd opzichter voor ouders 
 14 november :  vormingsavond voor ouders “Kinderen veilig online” 
 19 tem 28 november:  vertelfestival voor K2,K3,L1 en L2 
 22 november :  Heldenloop 

 
Ik wens jullie allen een fijne vakantie toe! 
 
 
Vriendelijke groeten  
 
 
Marleen Verspeeten 
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