
 
 

Beste ouders,  
 
De regen van de 
voorbije donkere 
ochtenden, de 
kleurrijke kruinen en 
vallende bladeren 
geven aan dat de 
zomer definitief 
voorbij is en de 
herfst haar intrede 
doet. 
 
In de klassen vatten 
na de herhalingen 
de nieuwe leerstof 
aan. Aanvullende 
uitstappen versterk-
ten de inhoud die 
reeds aan bod 
kwam in de klassen.  
 
Op onze vernieuw-
de website zal je 
hiervan tal van 
voorbeelden terug 
vinden. De pagina 
waar de foto’s ge-
plaatst worden, is 
afgeschermd met 
het wachtwoord 
’devlieger2019’ dat 
beperkt kan gedeeld 
worden. De online 
kalender geeft jullie 
voor het ganse jaar 
reeds een blik voor-
uit. Brieven die de 
collega’s verzenden, 
verzamelen we ook 
op een pagina.  
 
 

De wafelverkoop 
verliep zeer vlot. 
Het werd zonder 
meer een topjaar. 
De leden van de ou-
derraad hadden de 
handen vol om 581 
dozen vanille-
wafels, 417 dozen 
wafeltjes met cho-
colade en 728 dozen 
assortiment van 
zoetigheden door 
het raam te steken. 
Proficiat Louise 
Aerts! Als grootste 
verkoper wordt zij 
voor een dag pre-
sentator van  Radio 
De Vlieger. 
 
Nu de dagen weer-
om korter worden, 
vat de werkgroep 
verkeer na de va-
kantie de jaarlijkse 
sensibiliseringscam-
pagne aan voor het 
dragen van de re-
flecterende hesjes.  

WOORDJE VAN MEESTER GEERT 
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Ons kriebelteam 
werd versterkt met 
nieuwe leden en 
komt woensdag 20 
november terug in 
actie. Controleer 
dochter of zoon tus-
sendoor zelf ook. Zo 
gaan we samen voor 
minder beestjes.  
 
De bouwwerken 
schieten aardig op. 
Alle afbraakwerken, 
nutsleidingen, isola-
tie, bezettingswerk 
en dakwerken wer-
den voltooid. Na de 
vakantie vat de bui-
tenaanleg aan en 
worden de eerste 
afwerkingsmateria-
len geïnstalleerd. 
 
Ik wens jullie allen 
een aangename 
herfstvakantie toe.  
 
 
Meester Geert 
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Digitaal aanmelden voor inschrijvingen van kinderen wordt 
momenteel concreet uitgewerkt voor Mechelen en omge-
ving. 
Zodra er meer duidelijkheid is over de werkwijze, communi-
ceer ik deze aan alle ouders die reeds contact opnamen,  
via de nieuwsbrief en via de website van de school. 
 
Wat al vast staat:  
 
Er blijft een voorrangsperiode voor broers en zussen.  
Deze loopt van 13 t.e.m. 26 januari 2020. 
 
Alle andere kinderen die men wil inschrijven, moeten eerst digitaal aange-
meld worden. Dit kan van 2 t.e.m. 31 maart 2020. 
 
Op 24 april 2020 wordt de toegewezen school bekend gemaakt aan de 
ouders. 
 
Van 4 t.e.m. 26 mei worden de aangemelde kinderen effectief inge-
schreven in de toegewezen school.  
 
 
Mocht u intussen vragen hebben betreffende onze werking,  
dan bent u steeds welkom na afspraak.  
 
 
 
 

  

INSCHRIJVING VAN KINDEREN GEBOREN IN 2018 

HELM OP FLUO TOP 
 
Tussen de herfst- en krokusvakantie doen wij met onze school 
mee aan de actie: “Helm Op Fluo Top” 
Dit is een gratis verkeersproject waarmee alle Vlaamse  
basisscholen het dragen van een fietshelm en fluokledij op een 
leuke en eenvoudige manier kunnen aanmoedigen. 
 
Door een fluo hesje en/of een helm te dragen op weg naar 
school, verzamelen de leerlingen stickers voor leuke belonin-
gen. 
 
We hopen dat alle kinderen tijdens de donkere maanden hun 
fluo aandoen opdat ze goed zichtbaar zijn in het verkeer. 
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K0 

De snijdersbank: 
 

En we zijn met ons allen naar Planckendael geweest. 
Het was daar een reuze dierenfeest. 

 
En is dat daar een olifant? 
Ja, zijn staartje is plezant. 

En heeft die daar een lange tand? 
Ja, dat is echt elegant. 

 
Olifant - lange tand 

viva viva K0 in Planckendael 
 viva viva K0 in Planckendael 

 
En heeft de giraf een lange nek? 

Ja, daarmee doet hij blaadje-trek. 
 

En heeft hij hier en daar een vlek? 
Ja, dat is echt een beetje gek. 

 
Lange nek – daar een vlek 

Viva viva K0 in Planckendael 
viva viva K0 in Planckendael 

 
En heeft de zebra mooie strepen? 

Ja, om vliegen af te schepen. 
 

En kan hij er ook goed mee dwepen? 
Ja, dat doet hij met zijn strepen. 

 
Mooie strepen - echt mee dwepen 

Viva viva K0 in Planckendael 
viva viva K0 in Planckendael 

 
En liepen wij daar door de regen? 
Ja, dat hield ons echt niet tegen! 

 
Waren er dan plassen op de wegen? 

Ja, erin springen was een zegen! 
 

Door de regen – op de wegen 
Viva viva K0 in Planckendael 
viva viva K0 in Planckendael 

 
En hadden wij een leuke dag? 
Ja, een dag met veel gelach! 

 
En is dit het eind van het verslag? 

Ja, ik zeg jullie goedendag! 
 

Leuke dag – goedendag 
Viva viva K0 in Planckendael 
Viva viva K0 in Planckendael 
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K1 
 

K0 en K1 samen op uitstap naar de voorstelling “ARABELLA” 
 

 
Woensdag 2 oktober vertrokken de peuters van K0 en de 
kleuters van K1 met enkele chauffeurs van dienst (ouders/
grootouders dus) naar CC ’t Blikveld. Dat was al een avon-
tuur op zich. We reden helemaal naar het verre Bonheiden ☺. 
 
Eindelijk eens een voorstelling voor de allerjongsten!  
 
Na een vriendelijke ontvangst door de 

mensen van het cultuurcentrum mochten we plaats ne-
men in de zaal… of eigenlijk eerder een circuspiste met 
daarin twee artiesten Pepe Bonito (Lukas Van Echel-
poel) en Arabella (Lisa Kokwenda Schweiger). Zij spra-
ken ons aan in een soort van “brabbeliaans” Italiaans 
en we verstonden het ook nog! ☺ 
Arabella is nog heel klein als Pepe Bonito haar in een 
mandje vindt. Samen met hun muis, Rittepetite, reizen 
ze de wereld rond in een woonwagen. Maar Arabella is 
geen gewoon meisje. Ze kan dingen die andere mensen 
niet kunnen ...  
... en ze heeft ook een speciale glazen toverbol. 
Dit klinkt heel feeëriek en dat was het ook. 
We werden met groot en klein meegezogen in deze magische voorstelling 
boordevol muziek en tovenarij. Het publiek zat echt mee in dit prachtige mini 
circus.  

Als apotheose verscheen er ook een echte circusmuis die 
kunstjes deed.  
ZALIG! 
 
Na dit alles was het feestje nog niet gedaan. We mochten 
ons met z’n allen nog uitleven op verschillende muziekin-
strumenten en circusmaterialen. 
 
Dankjewel theater Salibonani voor dit moois. 
 
Zeker tot ziens.      
       Juf Debora 

 

Ik hoor jullie al denken: “Mijn kleine kapoen, wat moet hij/zij tijdens een turnles 
doen?” Wel, tijdens een turnles kunnen ze zich 2 keer in de week een uurtje uitle-
ven op een sportieve en speelse manier 
Elke week trachten we via opdrachten en spelletjes de kinderen uit te dagen zodat 
ze hun eigen grenzen leren kennen en verleggen, dit steeds binnen een bepaald 
thema. 
 
Zo springen we bijvoorbeeld als kangoeroes, leren we klimmen als zwarte piet,  
kruipen we als echte soldaten en werpen we pakjes door de schoorsteen zoals de 
kerstman,…  
Zo proberen we hen iets bij te leren tijdens al dit bewegen en spelen. 
 
De prioriteit is dat de kleuters plezier beleven aan sporten. Ze leren spelenderwijs 
omgaan met de kinderen in de groep, voeren eenvoudige opdrachten uit, maken 
kennis met allerlei bewegingsvormen en leren welke talenten ze hebben. 
Kortom, al doende leert men! 
                 Meester Stef 

https://www.salibonani.be/sites/default/files/lisa_als_arabella_1.jpg
https://www.salibonani.be/sites/default/files/piano_a_bretelli.jpg
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K2 
 

Verslag uit de 2de kleuterklas 
 
Olé, o wee of joepie jeeh!  We zitten nu al in K2! 
 
In rij naar boven langs de trap, 
kiezen op het keuzebord, stap voor stap! 
 
Wat vinden enkele kleuters van de klas  
en lees wat leuk of moeilijk was! 
 
 
 
“De poppenhoek is supertof met de gordijntjes dicht en de lichtjes aan.  
Koken in de keuken dat doe ik daar.”  (Ella) 
 
“Naar de zolder met de knuffels, je laten vallen op de knuffels is 
tof.” (Manon) 
 
“Boekjes kijken op het zoldertje.” (Alexander DC) 
 
“Met de auto’s spelen in de autohoek en voorbij de kraan naar het huisje 
rijden.”  (Svea) 
 
“Ik heb al een grote berg gemaakt in de zandbak!”  (Daan) 
 
“Met de plasticine heb ik een dinosaurus gemaakt.”  (Robbert) 
 
“Sneeuwwitje zijn en toneel spelen!” (Amber) 
 
“Met de plakblokken heb ik leuk gespeeld en een speeltuin ge-
maakt!” (Elicia) 
 
“Kastanjes rollen in de gang, papieren blaadjes uitknippen en turnen bij 
meester Stef.” (Raphael) 
 
“Bij Rollebolle was de rups wel heel leuk.” (Lex) 
 
“Ook het springkasteel en de glijbaan en de fietsen. Naar het bos 
gaan!” (Lenz) 
 
“Ik vind alles wel leuk.” (Mathieu) 
 
“Op de lijntjes knippen is wel heel moeilijk!” (Ella) 
 
“Eerst knutselen als moetje, moet je doen.” (Henri) 
 
 
 
Dit waren enkele van onze kleuters hun uitspraken. 
Maar we zijn vast van plan om nog veel meer plezier te maken! 
 
 
De kleuters van K2 
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Derde kleuterklas op uitstap… 
 

De laatste week van september werkten we in onze klas 
rond het thema ‘groenten en fruit’. Op dinsdag 24 septem-
ber maakten we een uitstap naar het Tivolipark om er de 
hoogstamboomgaard te ontdekken. Er staan veel appel-, 
peren-, noten- en kriekenbomen. Een aardige dame stond 
te wachten om ons rond te leiden in de boomgaard. Zever-
telde dat er heel wat appelen en peren geplukt waren. 
Toch konden we nog enkele bomen bekijken waarin nog 
lekkere appeltjes hingen. We mochten ook proeven van en-
kele geplukte vruchten. 
 

Maandag 14 september trokken we met de ganse kleuterschool 
naar het Broek om er van de herfst te gaan proeven, ruiken, voe-
len, kijken, luisteren. Kortom, al onze zintuigen werden geprikkeld 
om er nadien in de klas verder te kunnen over leren. De juffen 
plaatsten een ontdektafel waarin alle verzamelde herfstschatten 
onderzocht werden. We brachten notenkrakers, vergrootglazen, 
pincetjes, okkernoten uit de tuin en hazelnoten mee van thuis. Met 
al deze dingen konden we experimenteren, uitproberen, proeven, 
sorteren en nog veel mee. 
Na de herfstvakantie wachten er ons nog andere leerrijke activitei-
ten. We maken een uitstap naar Tivoli om er mee aan de Hocus 
Pocuswandeling deel te nemen. Dankzij mama’s en papa’s die tel-
kens weer zorgen voor het vervoer naar onze bestemming, gera-
ken we toch steeds op een budgetvriendelijke manier ergens bui-
ten de schoolmuren. Alvast heel veel dank hiervoor! 



NIEUWS UIT DE LAGERE SCHOOL 
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L1 

3…2…1… START! Welkom in het eerste leerjaar! 
 
Op 1 september stapten 20 leerlingen nieuwsgierig over de 
drempel het eerste leerjaar binnen. Een nieuw schooljaar, 
een nieuwe juf en vooral een ‘nieuwe’ klas aan de over-
kant van de speelplaats, toch best spannend!  
 
Vol trots toonden ze hun nieuwe (grote) boekentas, pen-
nenzakken en vertelden honderduit over hun vakantie en 
wat ze dit jaar allemaal wilden leren. Het waren twee maanden gevuld 
met een heleboel  ‘eerstes’;  

een eerste woordje lezen 
een eerste letter (en hier en daar al een woordje) schrijven 
een eerste keer hoekenwerk met juf Karen en juf Christel 
een eerste keer samen naar de kerk 

 
In september hielden we ook een eerste keer 
‘Handjesmarkt’ waar we de spieren in onze vingers, 
polsen, handen en armen extra oefenden. In oktober 
nodigden we de helft van de derde kleuterklas al 
eens uit om samen met ons deel te nemen aan een 
tweede  handjesmarkt.  
We hielpen hen een beetje op weg en waar een op-
dracht nog wat moeilijk was, konden we de kinderen 
van de derde kleuterklas een handje helpen.  

 
De kabouters van het Broek nodigden ons deze 
week ook uit om een bezoekje aan hun bos te 
brengen. Om ons helemaal warm te maken voor 
dat avontuur, hadden ze een heleboel spelletjes 
gemaakt waar we samen met het tweede leerjaar 
mee mochten spelen. Kabouterbingo, Herfstdomi-
no, Schaduwmemory, Dobbel een kabouter,…  
We speelden het allemaal!  
 
Na al dat leuks gaan we in de vakantie even uitrusten en kijken we al vol 
spanning uit naar wat er na de vakantie op het programma staat!  
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Heel wat leuke activiteiten in het tweede leerjaar… 
 
 
Rekenen 
 
We leerden al de maaltafel van 2. Dit vonden 
we heel tof. Af en toe spelen we ook reken-
spelletjes. Ook herhaalden we de sokjes. We 
konden dat nog goed hoor!  
     Nel en Floris 
 
 
 

 
We leren goed optellen en aftrekken tot 20.  
Ook meten vind ik kei leuk! Hopelijk leren we snel tot 100 
tellen!   
      Fleur DS en Juliette 
 
Wij kunnen al heel goed rekenen hoor, plus en min tot 20 
lukt al vlot! De maaltafel van 2 leerden we ook.   
 
      Cas en Louise 
 
De tafel van 2 is best wel gemakkelijk! Wisten jullie dat de 
uitkomst van de maaltafel een product wordt genoemd?   
 
      Marie-Lou en Rune 

 
We knipten kaartjes van de tafel van 2 en staken 
ze in een doosje. Zo kunnen we de tafels thuis ge-
makkelijk oefenen.    
      Roos en Vic 
 
De tafel van 2 vinden wij niet zo moeilijk.  
Het is ook heel leuk!   
    Suzanne en Stien 
 
Mechelen 
 
We hebben de Sint-Romboutstoren beklommen. 
Dat waren best veel trappen.   
     Lore en Miguel 
 
Na de picknick zijn we gaan varen met een bootje. 
Het was een leuke dag.   
          Mona, Lou en Soraja  
 
 
Meer foto’s van onze activiteiten vind je op de website. 
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L3 
 

Op stadsbezoek 
 

We zijn naar Mechelen geweest op vrijdag 28 sep-
tember. Daar hebben we de Sint-Romboutstoren 
beklommen.  
Dat was heel hoog! Wel 538 treden!  
We konden zelfs het atomium in Brussel zien.  
Na een gezellige picknick hebben we een boot-
tochtje op de Dijle gemaakt.  
Wat een leuke dag! 

Sam en Billie 
 

 

 

 

 

 
Workshop door ‘De Munt’ 
 

Katrien van ‘De Munt’ kwam naar onze 
klas. Ze gaf een workshop over de voor-
stelling ‘Drie sterke vrouwen’. We hebben 
een krachtdier in het Japans leren schrij-
ven. We leerden over een sprookje over 
eeuwige Berg, een Japanse Sumoworste-
laar. We hebben ook de bamboedans ge-
leerd. Het was superleuk! 

Fran en Jasper 
 

 

 
 
 
 
Herfstwandeling naar Het Broek 
 

We zijn met het derde en het vierde leerjaar met de fiets 
naar Het Broek geweest. Daar moesten we blaadjes zoeken 
met een verschillende bladrand: gegolfd of gelobd, ge-
zaagd, getand en gaaf. Dan hebben we onze picknick opge-
geten. Daarna hebben we een herfstmandala gemaakt. Ver-
volgens hebben wij een wandeling gemaakt. Ten slotte 
speelden we een groot bosspel en zijn we terug naar school 
gefietst.  

Louise, Astrid en Vé 



Pagina 10 Nieuwsbrief 

L4 

Naar het bos!  
 
Op 17 oktober  trokken we erop uit. Het weer was ons goedgezind. We wer-
den  rond 10 uur door enkele lieve, sportieve mama’s, papa’s en grootouders 
met de fiets begeleid naar het Broek. Na een korte rit met een lange sliert 
fietsers waren we er, zowel de kinderen van het vierde als die van het derde! 
Een hele groep! 
 
We wandelden eerst door het Broek langs de vijvers. Er waren véél watervo-
gels… eenden, ganzen en zelfs zwanen. Die waren aan het verzamelen en 
aan het oefenen voor de trek naar het zuiden! De juffen lieten ons allerlei 
planten zien. Ze gaven uitleg bij de planten en de dieren die we tegenkwa-
men. Ze leerden ons over de verschillende bomen de lagen in het bos. Ook 
zagen we paddenstoelen. Zowel met plaatjes als met buisjes. Ook de stuif-
zwammen waren te zien! We mogen die echter niet plukken. Er zijn er steeds 
minder en er zijn er ook giftige bij!  
 
Nadat we in het zonnetje aan de blokhut onze boter-
hammetjes aten zijn we  in het bos de creatieve toer op-
gegaan. Dit jaar kregen we de opdracht om met natuur-
lijke materialen een 3D kunstwerk te maken. Erg leuk!  
Nadien zijn we in het beukenbos met de 2 groepen sa-
men onze knabbel gaan opeten en nadien hebben we er 
nog een spelletje gespeeld. Het was heel leuk en de tijd 
vloog voorbij. Nadien reden we terug in een lange sliert 
naar de school. 
Wanneer doen we dat nog eens, juffen?  
            
 
Maandag 8 oktober kregen we bezoek van een echte operazangeres uit de 
Munt. Zij leerde ons het verhaal van 'Tsaar Saltan' . We mochten veel uit-
beelden en meedoen. Het was erg tof!  
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Leuke bomenweetjes 
 
 
Ceder: Stukjes cederhout in de kleerkast zorgen 
ervoor dat de motten wegblijven. 
 
 
Ginkgo biloba:1)Vruchten lijken op abrikoosjes maar als 
die rijp zijn stinken ze vreselijk naar ranzige boter of hon-
denpoep.J 2)Een aftreksel van de blaadjes drinken, is 
goed voor het geheugen. 
 
 
Lork: Lorken verkleuren in de herfst felgeel daarna vallen 
de naalden af. 
 
 
Mammoetboom: De schors is heel dik, zacht en vezelig 
en kan ingedrukt worden. Daarom wordt deze boom ook 
boks-boom genoemd. 
 
 
Taxus: Van zijn snoeihout maakt men een medicijn te-
gen kanker. 
 
 
Lijsterbes: Het hout van een lijsterbes wordt veel ge-
bruikt voor meubels, turntoestellen en keukengerei. 
 
 
Wilg: Het zachte hout van de wilg werd vroeger vaak ge-
bruikt om klompen mee te maken. 
 
 
Beuk: De schors van een beuk is gevoelig aan de zon en 
kan dus “verbranden” zoals onze huid. 
 
 
Esdoorn: Het sap van de esdoorn bevat suiker. Hiervan 
wordt esdoornsiroop of ahornsiroop gemaakt. Dit is lekker 
op de pannenkoeken! 

 
 
     
  Jill en Ilja 
 
 



Lo 
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Op stap in het bos 
 
Ga je mee met L5 en L6 op stap in het Blaasveldbroek? Dan kom je 
meer te weten over de natuur, het museum en het Broek zelf.  
We fietsten in een lange sliert naar het bos. Onderweg kwamen we al 
veel bolsters en bruine blaadjes tegen. Zo konden we alvast zien dat 
de herfst voor de deur staat. Eens aangekomen zetten we onze fiets 
weg en werden verwelkomd we door de lieve boswachter Hans. 
Meester Lode gaf ons een leerrijke uitleg over de natuur in het Broek. 
Eerst vertelde hij over de naam “BROEK”. Vanwaar komt die naam ei-
genlijk? De naam broek komt van de lage, waterrijke, moerassige ge-
bieden. Je vindt die terug bij het VrijBROEKpark, het Mechels BROEK, 
het RobBROEK en WilleBROEK. Als er lage gebieden zijn, heb je ook 
hogere plaatsen, die noemen we “DONK”, zoals bij HeinDONK, Aren-
DONK en BreenDONK. Op hoge gebieden kon men wel huizen bouwen 
omdat het daar hoger en dus veel droger was.  
 
Daarna gingen we een kijkje nemen in het museum van het Blaasveld-
broek. Daar zagen we heel veel opgezette dieren waaronder: een blau-
we reiger, een fazant, een buizerd, verschillende uilen, een vos en een 
paar hertjes. Toen was onze tijd om en gingen we naar juf Linda. 
 
Bij haar mochten we onze creatieve kant naar boven halen! We moes-
ten namelijk ENVIRONMENTAL ART maken. Dat betekent kunstwerken 
maken met alleen voorwerpen in je omgeving. Daarmee bedoelen we 
dat je geen tekeningen moest maken van huisjes of zo, maar dingen 
die niet echt een betekenis hebben. Je moet ook in je kunstwerk bewe-
ging krijgen. In het bos vind je nu eenmaal heel veel dingen die je 
goed kan gebruiken zoals: eikels, bessen, takjes, mos, bladeren, ...  
 
Na een uur was iedereen klaar en lieten we onze kunstwerken door el-
kaar bewonderen. Zo ronden we ook dit kleine verslagje af! 
 
#boswandeling #natuur #Blaasveldbroek 
 
         Lore en Ella 
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ZORG 

 
 
Het belang van automatiseren 
 
Automatiseren is het routinematig uitvoeren van rekenhandelingen. Wanneer 
een leerling de tafels en optellen en aftrekken tot 20 heeft geautomatiseerd, 
hoeft hij het werkgeheugen minder te belasten bij het uitrekenen van opgaven 
die complexer zijn. Hierdoor blijft een groot gedeelte van het geheugen be-
schikbaar voor het uitvoeren van de rekenhandelingen die niet geautomatiseerd 
zijn. 
 
De basis voor automatiseren wordt gelegd in de lagere klassenvan het basison-
derwijs.  Het begint met tellen en daarna komen het optellen en aftrekken tot 
en met tien. Een aantal tussenstappen van het optellen en aftrekken tot en met 
tien: dubbelen, 1 erbij/eraf en splitsen tot en met 10. 
 
Wanneer je kunt tellen en tot tien kunt optellen en aftrekken is de basis gelegd. 
Daarna wordt geleerd om tot twintig te rekenen. Hiermee wordt de basis voor 
het optellen en aftrekken van alle sommen gelegd. Wanneer een kind tot twin-
tig kan rekenen, kan het immers rekenen met tientallen erbij en door het tien-
tal heen (bijvoorbeeld 8 + 6 = ) 
 
Hierna wordt verder gegaan met rekenen tot en met honderd en de tafels van 
vermenigvuldiging. Kinderen hebben veel oefening nodig om sommen goed te 
automatiseren. 
 
 
Inoefenen 
 
Het loont om leerlingen iedere dag vijf tot tien minuten te laten oefenen met 
het maken van sommen die ze moeten automatiseren. Dit kan op veel verschil-
lende manieren. Hieronder een aantal suggesties: 
 
Het WC-tafelblad: zie bijhorende link om dit te kunnen afdrukken en zichtbaar 
op te hangen op jullie toilet.  De regels staan hier ook op vermeld. 
 
https://welkomingroep3-4.weebly.com/uploads/2/2/4/9/22490932/wc-
tafelblad_def.pdf 

 
Enkele online-spelletjes: 
 

https://www.demaaltafels.be/tafels-memory.html 
 
https://www.digipuzzle.net › leerspellen › rekenen-tafels 
 
https://www.computermeester.be/tafels-oefenen.htm 
 
           
          Het zorgteam 

https://jufmaike.nl/executieve-functies-het-werkgeheugen/
https://welkomingroep3-4.weebly.com/uploads/2/2/4/9/22490932/wc-tafelblad_def.pdf
https://welkomingroep3-4.weebly.com/uploads/2/2/4/9/22490932/wc-tafelblad_def.pdf
https://www.demaaltafels.be/tafels-memory.html
https://www.digipuzzle.net%20›%20leerspellen%20›%20rekenen-tafels%0d
https://www.computermeester.be/tafels-oefenen.htm
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WOORDJE VAN DE OUDERRAAD 

Hallo beste ouders,  
 
De herfstvakantie staat weer voor de deur. Met hun rapport onder de 
arm kunnen onze kinderen weer even gaan genieten van hun eerste 
welverdiende rustpuntje in het schooljaar.   
 
Ook voor de ouderraad het moment om een eerste tussentijds rapport 
van onze werking op te maken.  
 
Op 2 september ontvingen onze barista's jullie aan de schoolpoort met 
een dampend kopje koffie of thee. Een eenvoudig gebaar dat toch tel-
kens weer een heleboel ouders inspireert tot een gezellige ochtendlijke 
babbel aan de schoolpoort. En beloofd: volgend jaar zorgen we weer 
voor  speculaasjes om te deppen;-) 
 
Ook de kids kregen hun oppeppertje onder de vorm van een vers fruit-
spiesje. Een kleine voorzet voor een nieuw initiatief dat na de herfst-
vakantie van start gaat: 'Fruit op School'. In de donkerste maanden 
van het jaar krijgt uw kind gedurende 14 weken een extra portie vita-
mientjes aangereikt, helemaal gratis! Samen met hun vriendjes knab-
belen ze zich gezond en ontdekken ze misschien hun nieuwe favoriete 
fruitsoort.  
 
We zijn ook supertrots op de tweede editie van onze schoolkalender! 
Hij is nog mooier dan de eerste en ook dit jaar kunnen we u hem hele-
maal kosteloos aanbieden. Dit was enkel mogelijk dankzij gulle spon-
soring, waarvoor dank! We hopen dit nog vele jaren te kunnen doen. 
 
U mag trouwens zelf ook een pluim op uw hoed steken. De wafelver-
koop was wederom een weergaloos succes met meer dan 1.700 ver-
kochte wafeldozen! De opbrengst zal ook dit maal nuttig besteed kun-
nen worden nu de bouwwerken aan de nieuwe schooluitbreiding flink 
opschieten. 
 
Een ander nieuw initiatief dat we vanuit de ouderraad een warm hart 
toedragen is 'Kidsmuziek Heffen' (www.kidsmuziek.be). Op een laag-
drempelige manier bieden deze mensen muziekonderricht aan tijdens 
het weekend. Een en ander gaat door in onze eigenste turnzaal. Een 
mooi voorbeeld van het concept 'brede school' waar wij volop achter 
staan.  
 
Tot slot: ook de ouderraad zelf onderging een kleine metamorfose. We 
moesten noodgewongen afscheid nemen van 4 sterkhouders, maar 
mochten wel twee nieuwe krachten verwelkomen; Nicolas (papa van 
Fien en Ferre) en Silvie (Louise en Mathis). Heb jij interesse om aan te 
sluiten bij de ouderraad of je kenbaar te maken? Stuur dan snel even 
een berichtje naar ouderraad@vbheffen.be ! 
 
Geniet van de vakantie! 
 



 

SPEL 
Zoek de 7 verschillen 



Enkele data en geplande activiteiten om aan te stippen op je  
kalender: 
 
Maandag 4 november:  Instapdag 2,5-jarigen 
    Zwemmen L3 
Woensdag 6 november: Sponsortocht t.v.v. Make A Wish 
    Heksenwandeling voor K3 (Tivoli) 
Donderdag 7 november:  Uitstap Vlaams Parlement + Museum  
    voor schone kunsten voor L6 
    Uitstap De Munt + muziekinstrumenten
    museum voor L3 
Maandag 11 november: Wapenstilstand (=vrijaf) 
Dinsdag 12 november:  Gelukkig 2030 voor L3 
    Oudercontact KS (deel1) 
Woensdag 13 november: Swimmathon i.s.m. MOEV voor 3 - 6 NM 
Donderdag 14 november:Oudercontact KS (deel2) 
    Kronkeldidoe voor L1 i.s.m. MOEV 
Maandag 18 november: Zwemmen L3 
Woensdag 20 november: Kriebelteam 2 
    Unihockey i.s.m. MOEV voor L5+L6 (NM) 
Donderdag 21 november: Tijd voor ontbijt 
    OR+ 
Maandag 25 november: Zwemmen L4 
 
Maandag 2 december: Zwemmen L3 
Woensdag 4 december: Impulsdag KS 
    Badmintoninstuif voor 3+4 i.s.m. MOEV 
Vrijdag 6 december: Sinterklaas 
Maandag 9 december: Zwemmen L5+L6 
Dinsdag 10 december: OR 
Woensdag 11 december: Handjesmarkt voor L1 
    Danshappening voor 1 tot 3 i.s.m. MOEV  
Woensdag 18 december: Eucharistieviering LS 
    Oudercontact lagere school (deel 1) 
Donderdag 19 december: Oudercontact lagere school (deel 2) 
    Kerstdrink OR 
 
Maandag 6 januari: Instapdag 2,5-jarigen 
Zaterdag 8 februari: Restaurantdag 
Zaterdag 6 juni:  Schoolfeest  
 
De meest actuele activiteitenkalender vind je steeds terug 
op www.vbheffen.be     
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Vrije Basisschool   

“De Vlieger” 

Steenweg  op Heindonk 8 

2801 Heffen 

 
Tel & Fax : 015 / 27 26 75 


