
 

De eerste maand van het schooljaar is 

bijna achter de rug. Tijd om even terug 

te blikken… Hoe is de start verlopen? 

Uw kind kwam terecht in een nieuw 

klaslokaal met een nieuwe leerkracht en 

misschien ook een nieuwe groepssa-

menstelling. 

Hij of zij hebben samen met de leer-

kracht en medeleerlingen nieuwe klas-

afspraken gemaakt.  Er werd heel wat 

tijd gestoken in het bepalen van de 

nieuwe groepsdynamiek.  Dit is niet al-

tijd even gemakkelijk, maar weet dat we 

daar als school enorm op inzetten.  

Het begin van het schooljaar betekent 

ook een start van verschillende dingen. 

Zo is de spelotheek voor de lagere 

school  extra onder de loep genomen en 

werden er nieuwe afspraken gemaakt 

met de leerlingen. Dagelijks houden de 

leerlingen van het vijfde en zesde leer-

jaar de ‘winkel’ open. Leerlingen wisse-

len hun spelotheek-kaart om voor speel-

goed op de speelplaats.   

We brengen ook geen snoep mee naar 

school. Deze houden we voor thuis. 

De Vriendenkring van de ouders hebben 

hun eerste vergadering achter de rug.  

Het zijn zij die drankjes bedeelden bij de 

infoavonden. En ja hoor, zij zijn reeds 

begonnen aan de voorbereidingen  van 

de eerste grote activiteit : Halloween.   

Ook een kersverse leerlingenraad steekt 

deze week hun hoofden bij elkaar en 

gaan aan de slag om de ideeën van de 

leerlingen van de Droomwolk vorm te 

geven. 

Het zesde leerjaar bracht reeds een be-

zoek aan het archeologisch beleefcen-

trum te Velzeke, de jongste kleuters be-

zochten de boomgaard en de eerste 

graad van de lagere school ontdekten 

hoe appelsap wordt gemaakt.   

Ben je ook benieuwd wat de volgende 

maand brengt, kijk dan snel even op de 

keerzijde. Daar vind je de maandkalen-

der. 

Met vriendelijke groet 

Nancy Rogier 

Directeur  

Beste ouders en leerlingen 
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HALLOWEEN  

28 OKTOBER 2022 

WANDEL JIJ OOK MEE?  

                                  DE VRIENDENKRING 

Welkom bij de Vriendenkring! 

Ouders zijn steeds welkom op de vergaderingen van de Vrien-

denkring. De volgende vindt  plaats op 10 oktober om 20.00u in 

de leraarskamer van de school. 

Zit vergaderen niet in je bloed, maar wil je wel je handen uit de 

mouwen steken? Dan kun je jezelf opgeven als een  “helpende 

hand”, zodat wij je kunnen contacteren wanneer we extra hulp 

nodig hebben tijdens een activiteit. 

U kan uw naam doorgeven via volgend mail adres: 

gbs.kieldrecht@beveren.be 



Kalender oktober 
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1    

2    

3 Fac: verlofdag  (geen school) school  

4 Sportdag SG  L2 VM + NM 

 K2/3 VM Voorstelling Mevr. Ja en Nee (Ter Vesten—Beveren) 

5 Sportdag SG  L1 VM + NM 

6 Sportdag SG  L3 VM + NM 

7 Sportdag SG  L4 VM + NM 

8    

9    

10 Leeruitstap Klingse bossen  1KA/B VM 

 Ouders 20.00u Vriendenkring ouders 

11 Leeruitstappen Klingse bossen L1/2  

12 Schoolfilm Captain Nova  (Ter Vesten—Beveren) L5/6 VM 

13 Bib L5/6  

14    

15    

16    

17 Personeelsvergadering (geen studie, wel nabewaking) School  

18 Leeruitstap MSK Antwerpen  L6  

 L1/2 VM Voorstelling: Mijn moeder is een gorilla (Ter Vesten—Beveren) 

 K2/3  Leeruitstap herfstwandeling in Hof ter Saksen  

19    

20 Leeruitstap Klingse bossen  L3  

 L3/4  Bib 

21 Dag v/d jeugdbeweging School  

22    

23    

24 Voorlezen in bib  K3 VM 

25    

26 Herfstspeldag  Kleuters VM 

27 Rapport / OC lager  Lager  

 L1  Leeruitstap Fort Liefkenshoek 

28 Halloween i.s.m. Vriendenkring ouders School Avond 

29    

30    

31 Herfstvakantie   


