Beste ouders,

Het schooljaar is reeds enige tijd terug gestart. Na een zonnige vakantie stonden wij met zijn
allen paraat om er opnieuw in te vliegen. En dat deden we!
Wij danken jullie voor het vertrouwen dat jullie ons opnieuw schenken.
Samen proberen wij er een leerrijk maar vooral een aangenaam schooljaar van te maken.
Ook dit schooljaar staan er heel wat activiteiten op het programma.
De open klasdag en de familiedag liggen reeds achter ons. We kijken met de kinderen uit
naar het Sinterklaasfeest, het kerstfeest voor het internaat, pannenkoekenactie,
sponsormenu, schoolfeest, …
Dit schooljaar gaan wij door om de school aantrekkelijker te maken. De renovatie van
de internaatkamers gaat verder en ook aan de nieuwe inrichting van de speelterreinen wordt
verder gewerkt. Al deze werken kunnen uitgevoerd worden dankzij vele vrijwilligers en
sponsors. De blije gezichten van de kinderen zijn de mooiste bedanking die zij hiervoor
ontvangen.
Nu de school 50 jaar bestaat, willen wij ook voor onszelf nagaan hoe anderen de school
zien. In de loop van het schooljaar zullen wij dan ook uw medewerking vragen om, door
het antwoorden op een paar vraagjes, uw mening over de school kenbaar te maken.
Samen willen we werken aan een school waar ieder kind zich goed voelt, en daarvoor
kunnen wij uw hulp gebruiken.
Wij wensen iedereen een leuk schooljaar toe maar mochten er toch vragen of probleempjes
zijn, dan staan wij steeds klaar om u te helpen.

Vriendelijke groet,
Johan Segers,
directeur
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We zijn er weer!
We bedanken Frank Deboosere voor een prachtige zomer
en ook op de eerste schooldag schijnt de zon.
De lachende gezichten verraden dat we blij zijn elkaar na
twee maanden terug te zien en we verwelkomen ook enkele
nieuwe gezichten.

Twee maanden vakantie, betekent echter niet twee
maanden niks doen. Veel leerkrachten kwamen
tijdens de vakantie verhuizen. De speelplaats werd
onder handen genomen, lokalen geschilderd, …
Nu beschikken we bv. over een volledig heringericht
lokaal waarin juf Barbara muzische vorming heeft.
Zoals je ziet, we zijn klaar om erin te vliegen!

Mijn speelplaats, mijn wereld…
Om verveling en pestgedrag tegen te gaan, bedachten we dat het geen slecht
idee zou zijn om het kinderplein aan een grondige make-over te onderwerpen!
Omdat we vinden dat het belang van spelen niet kan onderschat worden, en
omdat een speelplaats dit moet uitstralen, staken we dus de koppen bij elkaar
om een nieuw project te ontwikkelen: Mijn Speelplaats Mijn Wereld.
( zie website : www.mijnspeelplaatsmijnwereld.be )

Na het plannen werd het tijd om er in te vliegen! Tijdens de vakantie kwamen
vele vrijwilligers hun steentje bijdragen...

Bij de start van het nieuwe schooljaar konden de kinderen meteen kennis maken met hun
vernieuwde speelplaats. Of ze er blij mee zijn? De foto's spreken voor zich!!
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OPEN KLASDAG 2013
Traditioneel kregen we eind september bezoek van de ouders in onze klassen.
De juffen en meesters wat nerveus en de kinderen wat uit hun normale doen
want ….
…er komt bezoek.
Wij maakten verse appelmoes klaar in onze didactische keuken. Echt leuk….appeltjes schillen, partjes snijden en
stoven, maar zonder suiker erbij…want we bereiden enkel gezonde maaltijden en tussendoortjes.
Achteraf nog even onze kunsten tonen op de computer. Onze USB –stick uithalen en oefeningen maken :
rekenen, taal…ook muziek beluisteren of iets leren opzoeken op internet.
Daarna gezellig wat bijpraten met een tasje koffie en een lekker koekje erbij :

“Ja, juf….in onze tijd hadden we dit allemaal niet hoor…er is reeds veel veranderd!”
Een waarheid als een koe….elk

kind is bij ons een VIP en we doen er dan ook alles aan om
kwalitatief onderwijs te bieden.
Het was een aangename en leerrijke namiddag voor ons allemaal.
Dank dat jullie er waren !
Freddy, Jason, Femke, Omaïma, Fouzia, Meriem, Muqddas, juf Connie
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Meester op de fiets
Elk jaar opnieuw verschijnen in de krant artikels over jonge fietsers die betrokken geraken in
een verkeersongeval.
Om hier iets aan te doen, heeft de politie van Kortrijk beslist om bij het begin van
het schooljaar verschillende snelheidscontroles aan de scholen uit te voeren.
Ook fietsers ontsnappen niet aan de controles: er wordt nagegaan of de fiets veilig is
om zich in het verkeer te begeven.

Ook op onze school willen wij ons steentje
bijdragen. In de hogere klassen worden de
belangrijkste verkeersregels en –borden
aangeleerd.
Nadien is het tijd om wat we geleerd hebben in
de praktijk te brengen.

Veiligheid eerst : dus we controleren
onze reflectoren, remmen, … .
Natuurlijk hoort ook een helm bij onze
uitrusting.

Eindelijk zijn we klaar om de fietsen te testen: eerst gaat
het langzaam. Al gauw leren we echter met één hand
fietsen en we sluiten af met een hindernissenparcours.

We merken wel dat thuis oefenen voor veel kinderen nog nodig is.
Daarom kreeg iedereen ook een foldertje met enkele praktische tips mee
naar huis.

We bedanken nogmaals juf Sharon door wie 79 lln. de kans om deel te
nemen aan deze plezante en leerrijke halve dag.
de pedaalstampers uit T1

Veilig naar school!
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Je kunt op verschillende manieren naar school gaan. Sommigen onder ons gaan te voet en anderen fietsen naar
school. Sommige kinderen gaan met de schoolbus of met het openbaar vervoer. Dan zijn er nog kinderen die met
de auto naar school worden gebracht.
Het belangrijkste is dat we ons steeds op een veilige manier verplaatsen.
Ben jij een voetganger die op veilig speelt?

Om op een veilige manier over te steken?
A. Op een plaats oversteken waar je alles goed kunt zien.
B. Net na een bocht oversteken.
C. Oversteken net voor een bestelwagen.

Hoe steek ik over?
A. Al rennend, zo ben ik vlugger aan de overkant.
B. Ik stap goed door zonder te rennen.
C. Ik spring en huppel zodat ze me beter kunnen zien .

Ik stap te voet op het fietspad:
A. Ik heb voorrang op de fietsers.
B. Ik moet lopen, zo snel als een fiets…
C. Ik moet de fietsers voorrang geven.

Een goede raad!
Kijk eerst voor de veiligste weg en dit is niet altijd de kortste weg.
Kies voor straten met brede en veilige voetpaden indien die er zijn.

De verkeerstrap :
Dit toont de volgorde naar wie of wat je moet luisteren in de juiste volgorde.
Helemaal bovenaan staan de bevoegde personen, zoals een politieagent.
Hun bevel moet je altijd volgen boven de verkeerslichten of de verkeerstekens. Zelfs al zeggen die lichten of
verkeerstekens iets anders.

De verkeerslichten hebben op hun beurt voorrang op de verkeerstekens en verkeersborden en die gaan dan weer
boven de verkeersregels.

DE WERKGROEP GEZONDHEIDSBELEID
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“EEN GEZONDE GEEST IN EEN GEZOND LICHAAM”
Ja, inderdaad…vanaf september brengen we regelmatig een bezoek aan de wellnessruimte.
Wat we daar doen ?
- samen dansen en ..bewegingsspelletjes
- verzorging van de voeten, handen en haar…
- leren ontspannen, luisteren..
en…masseren, relaxeren..
We krijgen ook tips voor een gezonde levensstijl...
-gezonde voeding, gezonde tussendoortjes en zoveel meer..
Wat ook belangrijk is ?
Elkaar met respect behandelen en helpen indien nodig..
Heel gezellig en vooral….”bère”-ontspannend !
De kinderen uit de klassen van juf Dominique, Ann, Katia, Joyce en Connie
Tip van de week : elke dag een stuk fruit meebrengen naar school!

Werelddierendag
Naar aanleiding van Werelddierendag kregen we bezoek van Tess, de hond van juf Elly.
We deden een grote wandeling, leerden de kenmerken en gedragingen van de hond
kennen, verzorgden de hond en speelden samen op het grote veld. Het was superleuk!!!

Groetjes, klas K en L
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SEMI-INTERNAAT

Wie – wa – warande…
Woensdag 25 september hadden we veel geluk, de na-zomer-zon was aanwezig en onze
opvoeders hadden een uitstap naar het mooiste speelpark van Kortrijk uitgestippeld…
Met de bus naar de Warande!! Joehoe… het is er erg mooi geworden, het oude skatepark is
weg en heeft plaats gemaakt voor veel natuurlijke heuvels, bruggen, en hindernissen… de
‘”kleine” speeltuin was ideaal voor onze peuters en kleuters maar onze bende kon zich
opmaken voor een namiddagje ravotten en sjotten, voetbalwedstrijdjes en kampen
bouwen… de tijd vloog voorbij!!! Al om 16u mochten we vlug nog naar het Shopping om een
heerlijk ijsje en een fris welverdiend drankje!!
SUPER TOFFE NAMIDDAG GEHAD, wanneer gaan we terug???

Olympische spelen in het semi-internaat!!!
Op woensdag 2 oktober werden er olympische spelen gehouden in het semi-internaat.
Bij stralend na-zomerweer konden de deelnemers zich tijdens een 6-tal proeven meten met
hun mede semi’s!!
Na een goed uur intensief sporten, waaronder de sprint, het verspringen, kogelstoten,
touwtje springen, basket en voetbal aan bod kwamen… wisten we wie het Olympisch podium
mocht betreden!
Na een felle strijd werd Alessandro 3de , Mike mocht tevreden zijn met een 2de plaats en
Christopher is de opper-olympiër en dus 1ste! Proficiat aan iedereen die deelnam, zijnde
eervol en moegestreden Jamie P, Cielke, Inger, Ninian, Ismael, Iman, Branco, Iggy, Iluna en
Jennifer.

Waterpret
Na twee weken de groep verkennen op het schoolterrein, een woensdagnamiddag waterpret
in het Magdalena zwembad. Het leren onder water zwemmen en kijken wie het verst kon
geraken, het leren duiken en vooral de glijbaan waren de grootste aantrekkingspunten.
Kortom een natte namiddag voor herhaling vatbaar.
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Show, ontroering, verbazing te Sea Life
Op woensdag 16 oktober stond een trip naar zee gepland. Het weer was niet onze beste
vriend die dag, maar dat hield ons niet tegen. Een uurtje op de bus richting Blankenberge was voor
enkele kinderen een gelegenheid om een spreekwoordelijk uiltje te vangen, wat bij te kletsen of
muziek te beluisteren.
Eenmaal aangekomen was de stempel op ons hand het startschot van wat een leuke middag
zou worden. We bleven we niet bij de pakken zitten en trokken meteen naar de eerste aquariums.
Zeer spannend, want niet iedereen zag in zijn leven al een piranha van dichtbij. 16u20 toonde ons
uurwerk en we hadden geluk. Om 16u30 startte een heuse show met zeeleeuwen en zeehondjes.
Springen, zwaaien, flesjes uit het water halen en in de blauwe zak deponeren… Dit is slechts een
kleine greep uit het arsenaal aan trucjes dat deze beestjes
kunnen. Enkele van deze snoezige zwemmers werden in Sea
Life geboren. Anderen werden dan weer tijdelijk verzorgd om
dan terug naar de grote wateren van de Noordzee te trekken.
Veel van deze diertjes raken namelijk gewond in de zee. Wist
je dat er in Sea Life zelf een blind zeehondje vertoeft? Het
diertje was erg toegetakeld, maar door de goede zorgen van
het reservaat kon het diertje in leven blijven.
Snel verder want er is nog zoveel te zien zoals onder
andere zeesterren, zeepaardjes, krabben en kogelvissen.
Deze laatste zorgde voor wat verbazing bij de kinderen, want
deze blaast zichzelf op en wordt giftig indien hij zich in gevaar
voelt. Afblijven dus! Tot slot bezochten we nog het
kwallenmuseum. Zeker ook een toppertje bij de kinderen,
want je ziet deze dieren ook niet dikwijls van zo dichtbij,
zonder gevaar.
Enkele kinderen waren danig onder de indruk.
Het werd een leuke en boeiende dag in Sea Life. Vol show, ontroering en verbazing !
Robin

Naar het Kluisbos met de Maansterren:
Nu de herfst weer in het land is, vonden we het een goed idee om een fikse wandeling te maken in het
bos.
Het Kluisbos is een half uurtje rijden en het loont de moeite om in dit leuke speelbos de namiddag
door te brengen.
Het zonnetje was van de partij en de kinderen hadden er allemaal veel zin in.
Er werd samengewerkt om een groot kamp te bouwen. De grootste jongens raapten grote takken, de
kleinere kinderen zochten naar bladeren om op het dak te leggen. Echt teamwork dus en het resultaat
werd een succes!
Ook zagen we enkele prachtige paddenstoelen en raapten we wat tamme
kastanjes.
De kinderen leerden veel bij over de natuur en hadden heel veel plezier!
Het was een heerlijke namiddag.

Kids met talent

Motocross
Rappeklap had dit keer de eer om te spreken met Kaene Kesteloot uit de klas van juf Elly.
Kaene heeft wel een hele bijzondere hobby : motocross. Het werd een boeiend gesprek met
de jonge crosser, die ons honderduit vertelde over zijn grote passie.
Kaene Kesteloot, 7 jaar oud, rijdt elke zaterdag een wedstrijd met zijn Cobra-moto in de klasse
50 CC. Hier zien we jonge Kaene trots poseren met op zijn pet de handtekening van zijn groot
idool Steve Ramon.

Rappeklap : Kaene, vertel eens. Hoe ben jij ertoe gekomen om met motocross te beginnen ?
Kaene : Wel, ik wou niet meer voetballen. Daarenboven vertelde mijn pepe mij veel over hoe hij vroeger met
ging crossen. Ook mijn papa heeft nog gecrosst. Daardoor ben ik ermee begonnen.

de moto

Rappeklap : Jij bent al 7 jaar, rijd je dan met een speciale moto ?
Kaene : Ja, ik heb nu 2 moto’s. Een cobra 50cc en een cobra 65cc. En als je groter wordt, dan heb je grotere moto’s
nodig.
Rappeklap : Vertel ons eens iets over de wedstrijden die jij rijdt ?
Kaene : Wel, er is elke zaterdag een wedstrijd, soms in Beernem, Bellegem, … We rijden met ongeveer 30 andere
kinderen in verschillende categorieën. Er rijden ook kinderen mee tot 13 jaar, maar die letten wel héél goed op als ze
samen met ons crossen.
Rappeklap : Het is waarschijnlijk niet altijd gemakkelijk om met jouw moto bij de cross te geraken ?
Kaene : O jawel hoor! Mijn papa en mijn pepe helpen mij zeer goed ! Mijn papa heeft zelfs speciaal voor de cross een
nieuwe bestelwagen gekocht. Ze gaan bijna altijd mee kijken. Mama niet meer sedert mijn ongeluk. Ze is bang dat ik
nog een keer iets zou breken.
Rappeklap : Oei ! Een ongeluk ! Wat was er precies gebeurd ?
Kaene : Wel, mijn gashendel was niet goed afgesteld en ik gaf hierdoor in een bocht veel te veel gas. Bij de valpartij
brak ik mijn rechterschouder. Het deed pijn hoor ! Ik heb een hele tijd moeten wachten voor ik weer kon crossen.
Rappeklap : Gelukkig is alles weer in orde gekomen ! Maar zeg, Kaene, na zo’n wedstrijd moet jouw moto toch écht wel vuil
zijn , kan ik mij voorstellen.
Kaene : (glimlacht) Ja hoor ! Ik ben daar heel goed in. Mijn moto hangt dan vol modder. Papa en ik poetsen hem dan
en papa poetst de gevaarlijke onderdelen van de moto.
Rappeklap : En trainen, waar doe je dat en hoeveel keer ?
Kaene : Er is een terrein in Komen waar ik goed kan oefenen. En ik krijg over enkele weken een nieuwe moto, ook een
65 cc. Dan ga ik wel een paar keer per week moeten oefenen.
Rappeklap : Als we kijken naar de cross dan zien we veel reclame voor Red Bull. Ook voor jou al een drankje op de cross ?
Kaene : Nee hoor, ik krijg daarvan teveel pijn in mijn buik. Soms proef ik een héél klein beetje.
Rappeklap : Ik zie een handtekening op jouw pet. Van wie mag die zijn ?
Kaene : Van een héél goede crosser. Steve Ramon.
Rappeklap : Wel Kaene, misschien zien we over enkele jaren ook wel jouw naam opduiken als béregoede crosser bij de
volwassenen. Wie weet. Bedankt voor jouw verhaal en veel plezier nog met jouw hobby !
Kaene : Graag gedaan !

Info aan de ouders

Belangrijke data








Er is herfstvakantie van zaterdag 26 oktober 2013 tot en met zondag
3 november 2013.
Wapenstilstand op 11 november 2013.
Op 12 november 2013 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.
De kinderen hebben die dag geen school.
Op maandag 2 december 2013 start de pannenkoekenverkoop.
Op vrijdag 6 december 2013 is er Sinterklaasfeest.
Op dinsdag 17 december 2013 krijgen de leerlingen hun 1ste rapport + oudercontact.
Er is kerstvakantie van zaterdag 21 december 2013 tot en met
zondag 5 januari 2014.

Oorblazertjes
Op 19 juli is Lou geboren, de kleindochter van meester Pol. Sofie, die op onze school ervoor
zorgt dat de gebouwen altijd netjes zijn en helpt in de refter, is de trotse meter!
Op 24 juli is juf Isabelle mama geworden van een zoontje Achille.
Op 12 augustus werd meester Matthias Devos opnieuw papa van een dochtertje: Nore.

WEDSTRIJD
Wie is de herfstkabouter?

Antwoord1 : ………………………………..
Antwoord 2: Er zullen ………..kinderen juist antwoorden.
Oplossing aan juf Katie (godsdienst) bezorgen.
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