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Woordje van de directeur 

De afgelopen weken merkten we door de korter wordende dagen en de 

frissere temperaturen dat de herfst al even in het land is. De laatste dagen 

mogen we zelfs genieten van een aangenaam zonnetje! Alle leerlingen 

hebben ondertussen al een tijdje het schoolse ritme opnieuw te pakken en 

de eerste oudercontacten zijn achter de rug. Ik hoop dat ieder van u met 

een goed gevoel de herfstvakantie kan inzetten, een welverdiende 

adempauze voor leerlingen én leerkrachten!  En daarna gaan onze jongste 

leerlingen op boerderijklas… spannend!  

De afgelopen weken stonden er trouwens heel wat activiteiten op het 

programma. In deze herfsteditie kan u daar met woord en beeld van mee 

genieten! Ik wens u alvast veel leesplezier! 

Elke Verstraete 

 

November: voorleesmaand! 

Van 16-24 november 2019 gaat de jaarlijkse voorleesweek van start. 

Nu wil het wel lukken dat er deze week op onze school een vreemde figuur 

lag te slapen in het stalletje… Agatha Fristie! Zij is een wereldreizigster die 

‘zot’ is van boeken! Voorlezen vindt zij gewoon de max! In haar rugzak zit 

geen ondergoed of tandenborstel… neen! Daar zitten allerlei souvenirs in 

van plaatsen waar ze hoorde voorlezen. Zo haalden speurders Poirot en 

Hoezo er een zaklamp uit, want dat is best gezellig… in het donker 

voorlezen. Of een blad van een boom, omdat ook in de natuur kan 

voorgelezen worden. Of wat dacht u van voorlezen aan jongere broer of 

zus? Of mama, papa, opa, oma, tante, nonkel, juf… die voorleest in de 

klas? Er zijn zoveel verschillende manieren om voor te lezen… en we weten 

allemaal: lezen is cool! 

 

Agatha Fristie zal samen met onze speurneuzen eind november terug onze 

school bezoeken… maar alle klassen kregen een opdracht! Ze moeten haar 

namelijk een souvenir voor haar rugzak bezorgen. Dat doen ze door 

originele manieren van voorlezen te verzinnen en uiteraard veel te lezen in 

de klas en op school! 

 

We vragen ook wat hulp van het thuisfront… Verder in deze herfsteditie 

van onze maandelijkse nieuwsbrief vinden jullie een strookje waarbij jullie 

vrijblijvend kunnen aanduiden of jullie voor een klas, of voor een groepje 

leerlingen, willen voorlezen. En misschien vindt u ook thuis wat tijd om (extra) 

voor te lezen? Alvast hartelijk dank daarvoor! 

 

 

 

 

Wist je dat? 
Op www.voorleesweek.be zijn er weer een heleboel verse boekentips 

voor 0- tot 15-jarigen! Doen hé! 

 

 

 

 
 

 

 

 

Een blik op de voorbije activiteiten… 

 
Zeeklassen-L5 en L6 

 

 
Op bezoek bij de dierenarts-L2 

 

 
Les over de meter-L1 

 

 
Pedagogische studiedag voor de juffen 



 

PILLAMPENTOCHT 

 

 

 

 

 

 

Noteer vrijdag 29 november in uw agenda! Voor de derde keer op rij 

organiseert onze school een pillampentocht voor een goed doel, gelinkt aan 

onze school. Deze keer kozen we voor ’t Ensemble, een groep vrijwilligers uit 

het Wetterse die oog hebben voor diegene onder ons in de maatschappij voor 

wie het leven niet altijd van een leien dakje loopt.  

Misschien heb je je al in tijden geen nieuwe broek of trui kunnen veroorloven 

omdat andere rekeningen eerst betaald moesten worden? 
U bent niet alleen. Meer en meer mensen hebben het niet breed. 

't Ensemble verstrekt gratis kleding aan mensen die dat nodig hebben. Om te 

bepalen wie er in aanmerking komt voor gratis kleding, werken zij met het 

principe van doorverwijzing. Het OCMW, CAW of Kind en Gezin kan jou door 

verwijzen naar 't Ensemble. Dat gebeurt door het invullen van een 

doorverwijsbrief. Met een ingevulde doorverwijsbrief in je bezit kun je terecht 

bij 't Ensemble. Kom je met geen van deze instanties in contact en meen je toch 

recht te hebben op gratis kleding, neem dan zeker contact met hen op via mail 

(patricia.vermeeren@hotmail.be) of kom eens langs op zaterdagvoormiddag 

tussen 9u30 - 12u30. 

Adres: Christus Koning, Oude Aardeweg 39A, 9230 Wetteren 

Wellicht hebben sommigen onder jullie kleding, schoeisel of andere artikelen 

over na een solden-periode? Of kledij die je al heel lang niet meer hebt 

gedragen? Onze school zal daarom tweedehandskledij inzamelen 

gedurende de maand november (we starten na de herfstvakantie).  We 

zoeken tweedehands kleding (baby, kinderen of volwassenen), schoeisel, 

toebehoren (buggy, fietshelm, skeelers, ...). Alle soorten en maten zijn welkom! 

Het ingeleverde materiaal wordt gesorteerd op kwaliteit. Wij aanvaarden 

geen kleding e.a. die te gedragen of bevuild zijn. 

 Steun ons goede doel! 

 

  En schrijf jullie in voor de pillampentocht op 29/11/2019! 

 

 

Na de wandeling kunnen jullie op school terecht voor een gezellig samenzijn. 

Er worden vrijblijvend verschillende dranken aangeboden en iets voor de 

kleine honger! 

Tijdens de wandeling wordt een gratis ‘opwarmertje’ aangeboden aan alle 

deelnemers! Breng familie en vrienden mee! Hoe meer volk, hoe liever we 

 het hebben!  

 

 
Onze jarigen van oktober! Proficiat! 

 

 
Snuisteren in dierenboeken-L1 

 

 
Bezoek van speurneuzen Hoezo en Poirot 

 

 
Leeruitstap gemeente Wetteren-L3 

 

 
Sportweek-L4 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:patricia.vermeeren@hotmail.be


Juf Leen wordt vervangen door...       

Voor wie het nog niet zou gezien hebben, juf Leen van het zesde leerjaar is 

al even zwanger… 

Haar laatste werkdag is op maandag 18 november 2019. Vanaf 19 

november zal zij vervangen worden door juf Liesl.  

Juf Liesl zal op donderdag 7 november al eens komen kennismaken met de 

zesdeklassers! Welkom aan juf Liesl en we wensen juf Leen het allerbeste met 

de komst van haar kindje!  

 

Project ‘Oog voor Lekkers! 

Onze school neemt vanaf dit schooljaar deel aan het Oog voor Lekkers-

project. Via dit project willen we leerlingen motiveren om van fruit en 

groenten een dagelijkse gewoonte te maken.  

 

Gedurende 10 weken krijgt uw kind op vrijdag een stuk fruit/groente 

aangeboden dankzij Europese en Vlaamse subsidies. Hiervoor moet u niets 

betalen! Dit project start na de herfstvakantie. 

Door één keer per week fruit/groente aan te bieden op school en hier extra 

aandacht aan te besteden in de klas zetten we alvast een stap in de goede 

richting!  

 

Ook jullie ouders spelen een belangrijke rol in dit project! Als ouder bepaalt 

u voor een groot stuk wat uw kind eet. U kunt uw kind motiveren om meer 

fruit en groenten te eten, bijvoorbeeld door ook op andere dagen fruit, 

groenten mee te geven naar school of door thuis zelf het goede voorbeeld 

te geven.  

 

Op www.oogvoorlekkers.be vindt u tal van tips 

om van elke dag een groente-/fruit-dag te 

maken! Zo werken we samen met u aan de 

gezondheid van onze kinderen! 

Als u nog vragen of suggesties heeft, laat ze ons 

dan zeker weten.  

 

https://www.oogvoorlekkers.be/ouders/meer-gezonde-tips 

AFGEVEN AAN DE JUF! 

IK WIL VOORLEZEN OP SCHOOL! 

Ik heet …………………………. 

Ik ben mama/papa/opa/oma/…... 

van …………………………….. 

uit klas 1   2   3   4   5   6 

O  Ik lees graag voor in klas 

1   2   3   4   5   6 

 
O Ik lees graag voor een 

groepje leerlingen om 15u 

Leeftijd O L 1   2   3  

O L4   5   6 

     

 

 

    Email: ……………… 

    Telefoon: …………… 

 

 

 

Speelplaatswerking ‘speelhok’ 

Na de herfstvakantie starten we op 

de speelplaats met ons speelhok. Dit 

‘houten huisje’ onder het schuildak 

gaan kinderen van de derde graad 

op vrijwillige basis openhouden. 

Alle kinderen kunnen er, als het 

speelhok geopend is, verschillende 

spelmaterialen ontlenen om ermee 

aan de slag te gaan. Dit kan alleen 

of in groep. 

Op deze manier willen we onze 

kinderen gericht laten kiezen met 

wat ze willen spelen. Er zullen ook 

enkele nieuwe regels worden 

opgesteld en pictogrammen 

opgehangen worden zodat de 

regels in 1 oogopslag duidelijk zijn 

voor iedereen! We hopen alvast op 

veel speel-plezier! 

 

 

http://www.oogvoorlekkers.be/


  Planning november 

November 2019 = VOORLEESMAAND 
1 Vrijdag  Allerheiligen  

2 Zaterdag   

3 Zondag   

4 Maandag  Boerderijklas L1 – L2 

5 Dinsdag  Boerderijklas L1 – L2 

6 Woensdag  Boerderijklas L1 – L2 

7 Donderdag VM Juf Liesl in L6 

8 Vrijdag  Zwemmen 2 

9 Zaterdag   

10 Zondag   

11 Maandag  Wapenstilstand: GEEN SCHOOL! 

12 Dinsdag   

13 Woensdag  Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL! 

14 Donderdag       15.00 Dactylo L4-5-6 

15 Vrijdag   

16 Zaterdag   

17 Zondag   

18 Maandag  Start voorleesweek 

19 Dinsdag   

20 Woensdag   

21 Donderdag 15.00 Dactylo L4-5-6 

22 Vrijdag NM L6 leest voor in de kleutersschool 

23 Zaterdag   

24 Zondag   

25 Maandag 19.30 Infoavond ouders: ontluikende geletterdheid 

26 Dinsdag  Medisch schooltoezicht L4 

  13.20 JARIGEN NOVEMBER 

27 Woensdag   

28 Donderdag 15.00 Dactylo L4-5-6 

  18.00 PILLAMPENTOCHT 

30 Zaterdag   

 

Tot slot… 

Na een periode van flink werken, hebben alle kinderen en ook wij een weekje 'speel-tijd' verdiend! Wij 
wensen iedereen een fijne herfstvakantie en zien jullie graag terug op maandag 4 november 2019! Tot dan! 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Juf Elke- 

Pl 


