
Lees meer

Beste ouder,

We sluiten vandaag de eerste periode van dit schooljaar af en kunnen allemaal even genieten van een
welverdiende week vakantie. Ook in de klas werd deze periode afgesloten met een oudercontact, een
rapport voor de leerlingen van de lagere klassen. 

Intussen worden de dagen korter en is het vaak nog donker wanneer onze leerlingen naar school
komen. Wij moedigen onze leerlingen daarom aan om zichtbaar en beschermd naar school te wandelen
en/of te fietsen. We nemen ook dit jaar deel aan de actie 'Helm op Fluo Top'.
Alle kinderen krijgen een spaarkaart. Wie ’s ochtends met een fluohesje aan naar school komt, krijgt
een sticker. Ook het dragen van een fietshelm is een sticker waard.
Wanneer er voldoende stickers gespaard worden, krijgen de kinderen een toffe beloning en maken ze
kans op een coole prijs. Daarnaast zijn er ook klassikale prijzen te winnen.
Helm Op Fluo Top start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie.
Tijdens de donkerste maanden van het jaar dus. 
Daarnaast blijft het belangrijk om ons allen in te zetten voor een verkeersveilige schoolomgeving. Maak
gebruik van de parkeerruimte aan de sporthal Driebeek en het dienstencentrum, wandel van daar op
een veilige manier tot de schoolpoort. Het is ook heel fijn dat we als school een groep ouders hebben
die zich engageren als gemachtigd opzichter. Mag ik ook vragen om hun aanwijzigen steeds op te
volgen. 
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Oproep reservekledij

onderbroekjes 3 tot 6 jaar
kousen 3 tot 6 jaar
lange broeken 3 tot 6 jaar

Bij onze jongste leerlingen hebben
we soms nood aan reservekledij. 
 Kan jij ons helpen? We zoeken
volgende zaken:
 

Kreeg je zelf eens reservekledij mee
naar huis? Geef die zeker terug
mee ! Bedankt alvast.

Zingende school

Ons eigen schoolkoor ‘t Hazen-
akKOORdje kreeg een
schoolpoortlogo uitgereikt door de
vzw Koor & Stem. Wij kregen het
logo 'Zingende school' in primeur,
we zijn de eerste school in Oost-
Vlaanderen die dit logo mochten
ontvangen. Iets om trots op te zijn!
Dikke proficiat aan de leerlingen en
de begeleidende juffen!

Op zondag 9 oktober namen maar
liefst meer dan 100 leerlingen deel

aan de Pierkesloop. Iedereen gaf het
beste van zichzelf op de looppiste. 

Pierkesloop
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De derde kleuterklas bezocht tijdens het
thema 'ridders en kastelen' het
Gravensteen. De kleuters klommen tot
op de top van het kasteel en vonden ook
een schat.
Om het thema af te sluiten hebben de 3
klassen samen een ridders- en
prinsessenfeest gehouden. In de
voormiddag konden de kleuters in de
turnzaal een 10-tal opdrachten uitvoeren
tijdens het riddertornooi. Na de middag
konden de kasteelbewoners allemaal
een dansje doen en smullen van een
heerlijk dessertbuffet. 

Ridders en prinsessen in K3

Project OOG voor lekkers

Wist je dat je bij sommige
mutualiteiten een aanvraag
kan doen voor een
(gedeeltelijke) terugbetaling
van het bedrag dat je als
ouder betaalt voor Oog voor
Lekkers? Hiermee wordt dit
gezond project mogelijks nog
voordeliger! 

Op 2 oktober werd Ellis,
dochtertje van juf Alix en haar
partner geboren. Ze stellen
het beiden zeer goed!
Proficiat aan de ouders. 
 



Halloween

Dit jaar vierden we Halloween binnen de
schooluren met alle leerlingen. De kleuters

hielpen de heks Esmeralda aan een
onvergetelijk verjaardagsfeest voor haar

100ste verjaardag. De lagere klassen gingen
op speurtocht binnnen het spel 'Cluedo'. 
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Bezoek aan de Sportspot L3 

 Het 3de leerjaar bracht een bezoek aan de
sportspot. Een sportieve plek voor jong en
oud. Het werd een dag om niet snel te
vergeten. Terwijl de ene groep buiten
handbal leerde kennen, ging de andere
groep binnen aan de slag rond het thema
STEM. Ze maakten in verschillende teams
zeepkisten en raceten ermee van een
echte racebaan. Er kwamen echt
schitterende resultaten uit deze workshop.
Wie verbrak het record van de dag?
 



Onze leerlingen van de eerste
graad gingen ook dit jaar op stap
met ‘Kronkeldidoe’, een mannetje
boordevol energie dat doorheen

verschillende
bewegingsoefeningen kronkelt en

veert. Veel bewegen en weinig
stilstaan was dus de vereiste! De
kinderen voelden aan den lijve
hoeveel deugd bewegen doet. 

 

18/11: opening gelukskastje -
boekenruilkast aan de schoolpoort
van het lager
21/11: vergadering oudercomité om
20u in de leraarskamer
22/11: medisch onderzoek L4
29/11: vaccinatie op school L5

November
 

 
Meer info over zwemmen en uitstappen
kan je vinden op de maandkalender die

werd meegestuurd met deze nieuwsbrief!
 
 

Kronkeldidoe L1 en L2

Spinnen

In 2B leerden de kinderen dat
spinnen nuttig en mooi zijn. Op

creatieve wijze leerden ze de
wereldberoemde spin van Louise

Bourgeois kennen waarna ze
helemaal geïnspireerd zelf aan

de slag gingen.
 

Data om te onthouden
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Samen met de papa van
Olivia zongen we het lied

van de Gruffalo in het bos.
De papa speelde het liedje
op de gitaar. We hopen dat

de Gruffalo ons gehoord
heeft! 

 

De Gruffalo in K2


