
 

 

 

 

De seizoenen zijn aan het wisselen en dat merken we nu echt. Sinds kort 

worden de dagen weer korter, je ziet de natuur veranderen. De herfst mag 

dan zijn intrede gedaan hebben, de afgelopen weken bruiste het op GBS 

De Droomwolk van activiteiten waar je warm van wordt.  

In de kleuterschool zien we de kinderen ontdekken! Hun nieuwe klas kent 

geen geheimen meer. Alhoewel… de juffen en meester zorgen op tijd en 

stond toch voor de nodige verrassingen. Een heksensoep van spinnen en 

slangenkruid, een tocht naar het bos, …  De spelletjesvoormiddag met 

(groot-)ouders was een heus succes. Zowel klein als groot zagen we genie-

ten! 

De leerlingen van de lagere school zijn ook steeds druk in de weer. De 

herhalingsleerstof is achter de rug en we leren nieuwe dingen. De weken 

rond vriendschap zijn afgerond met een leuke spelnamiddag waar samen-

werking centraal stond en ondertussen ligt  er reeds een nieuw thema klaar. 

De leerlingen van de eerste graad verwelkomden tal van knutselmama’s en 

papa’s. Ook hier genoot iedereen!  

Net voor de herfstvakantie zagen we tal van bee-boots in alle klassen. De 

leerlingen gingen in thema herfst/halloween aan de slag  om op hun ni-

veau te programmeren.  

Met de Halloweentocht sluiten we de eerste periode van dit schooljaar met 

een goed  gevoel af. Er staat ons de komende weken weer een warme en 

gezellige tijd te wachten. Maar nu eerst allemaal lekker genieten van een 

welverdiende herfstvakantie!  

Met vriendelijke groeten 

Nancy Rogier 

Directeur 

 

Beste ouders en leerlingen 

 

NIEUWTJE 
OKTOBER  2019 

Middagpauze, eten in alle rust 

HERFST 

Koude wind 

Warme kleding 

Pompoen en kastanje 

Bomen kleuren geel 

Bruin, rood en oranje 

Natte koude druppels 

Vol in mijn gezicht 

Herfst, ik omarm je 

Met mijn woorden uit dit gedicht 

Vanaf de herfstvakantie kiezen de leerlingen vanaf het der-

de leerjaar zelf wanneer zij tijdens de middagpauze gaan 

eten, waar ze gaan zitten en met wie. Op deze manier wil-

len we leerlingen een verantwoordelijkheid geven om zelf 

deze keuze te maken en zichzelf bij te sturen. Uiteraard 

blijft er toezicht aanwezig. Zo kunnen ook kinderen, net als 

volwassenen, op hun eigen manier de middagpauze door-

brengen.  

De kleuters blijven in de klas eten. We merken dat dit rust 

brengt voor hen.  

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar eten net 

zoals voorheen samen onder begeleiding van juf Vanessa. 

!!! Wanneer een leerling vroeger dan 8.15u aan-

komt aan of op school, vragen wij dat deze                                                             

kinderen naar de vooropvang in de Speelmolen 

gaan. Dit om de veiligheid van elkeen te garan-

deren, er is immers geen toezicht voor dit tijd-

stip.                                                 

NIET  

TE VERGETEN ! 



Kalender 
november 2022 

1 Herfstvakantie  

2 Herfstvakantie  

3 Herfstvakantie  

4 Herfstvakantie  

5   

6   

7 Start FLUO-actie  

8 Verkeerslessen L4  VM 

9   

10 L5: leeruitstap Saefthinge   

 K2/3: Voorstelling—Mama Boe zoekt een thuis (Ter Vesten—Beveren) VM 

11 Wapenstilstand—geen school   

12   

13   

14   

15 L3: leeruitstap Suske en Wiske   

 VM L5: verkeerslessen 

  L1/2: Bib 

16   

17 L5/6: bib  

18   

19   

20   

21   

22 Personeelsvergadering (geen studie)  

23   

24 Kleuters: oudercontacten kleuters   

  L3/4: Bib 

25   

26   

27   

28 Vriendenkring 20.00u 

29 L6: leeruitstap Mercator  

30   

Datum om te noteren:  

 

Lentefeest L1  

(enkel voor leerlingen NCZ) 

zondag 26 maart om 10.00u  

in Ter Vesten te Beveren. 

 

Meer info volgt later. 


