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Voorwoord november 2021 
 

Herinneringen met een lach en een traan 

 
Straks vangt de herfstvakantie aan. Heel wat leerlingen trokken  het park of het 

bos in om de prachtige herfstkleuren te bewonderen van de bladeren, om 

paddenstoelen te bekijken, om de bosgeur en de gezonde boslucht op te snuiven, 

om vruchten te rapen en om te stoeien in het bos.  

De echte reden van deze vakantieperiode is een beetje in de vergeethoek 

geraakt; de term “Allerheiligenvakantie” is door de tijd heen een stuk verloren 

gegaan. Met Allerheiligen (1 nov) en Allerzielen (2 nov) gaat onze aandacht in het 

bijzonder naar overleden familieleden, vrienden en kennissen.  

Op de graven worden bloemen gezet, er volgt een kerkhofbezoek en 

herinneringen aan de overledene worden opgehaald. Foto’s worden bovengehaald, 

vaak ook voorwerpen of kledingstukken die verwijzen naar de geliefde. 

Familieleden komen samen; er wordt gelachten om uitgestoken fratsen en hier en 

daar wordt ook een traantje weggepinkt, omwille van de afwezigheid en het 

gemis van de overledene.  

Typisch voor deze novembermaand waarin de natuur verdort, de donkerte meer 

tijd inneemt en de eerste winterprikken voelbaar zijn. Ook 11 november en 15 

november zijn dagen waar vreugde en verdriet elkaar de hand geven en de 

gevoelens van uitgelatenheid en droefheid elkaar afwisselen; emoties die 

iedereen een plaats wil geven in zijn of haar leven.  

Een Zalige Hoogdag van Allerheiligen toegewenst! 

 

FAMILIENIEUWS 
 

Overlijdens 
 

Mevr. Grazyna Dabrowska Krolica, oma van Franciszek 

Dabrowski (3KA). 

 

Onze oprechte deelneming ! 

 

 
Geboorten  
 

Odette, dochtertje van juf Lien (L5B) en Bart Van Renterghem. 

 

Tibe De Keyser, kleinzoontje van mevrouw Ingrid (secretariaat). 

 

Van harte gefeliciteerd ! 
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Planning november 2021 
 

Start Fluohesjesactie  

 
 

DATUM WIE ACTIVITEIT 
1   

2   

3   

4   

5   

6   

7   

8 L2/L3/L4 Zwemmen 

9 KO+LO 

L1 

Oudercontacten  

Zwemmen 

10   

11  Wapenstilstand  

12  Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL 

13   

14   

15 L5+L6 Zwemmen 

16 L6 Lego geschiedenisles 

17   

18    

19   

20  Start van de Voorleesweek tot 28 november 

21   

22 L2+L3+L4 

L4 

Zwemmen 

Alles met de bal (NM) 

23 L1 

K3-L1 

Zwemmen 

13.15u Spelletjesnamiddag  

24 Iedereen 

L5+L6 

Voorlezen in de klas met ouders en 

grootouders 

Sport op woensdagnamiddag : Dartsinitiatie  

25  Personeelsvergadering geen huiswerkbegeleiding 

– geen stille studie 

26   

27   

28  SPELLETJESBEURS 

29 L5+L6 Zwemmen 

Advent: eerste kaarsje wordt aangestoken 

30  Attituderapport  
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Superwereldmol (L3) 
 

In oktober kregen we een koker toegestuurd. Daarin zaten allemaal vreemde 

voorwerpen. Wat had dit toch te betekenen?!  

We werden uitgenodigd door de superwereldmollen in het mollenhuis. Via de 

mollengang kwamen we in India en Senegal terecht. Daar maakten we kennis met 

Samiksha en Ogo. Via allerlei toffe zoekopdrachten kwamen we meer te weten 

over hoe hun leven eruitziet.  

Het was een heel fijne ervaring!   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alle kleuters naar Lozerbos 
 

Voor het eerst met z’n allen met de bus naar Lozerbos. 

Moe maar tevreden aan het nagenieten van onze bosuitstap. 
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Gymland, het leukste land! 
 

We doorkruisten het hele land. Al klimmend en klauterend, al springend en 

sluipend, al stappend, al lopend en al glijdend als echte acrobaten.  

Kijk zelf maar! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dag van de jeugdbeweging  
 

Vrijdag 22 oktober was het de dag van de jeugdbeweging. Die dag mocht 

iedereen die lid is van een jeugdbeweging met zijn "uniform" naar school komen. 

En ze waren met veel ... 
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Griezelige spinnen (PK) 
 

Spinnen griezelig? 

Neen hoor! 

De peuters houden van kriebelspinnetjes! 

Doe maar mee met ons kriebelversje! Teken alvast 2 oogjes op je handen… 

 

Er was eens een spinnetje (linker hand komt aangelopen) 

Dat had een vriendinnetje (rechter hand komt aangelopen) 

Ze kropen naar hier (linker hand kruipt op rechter arm) 

Ze kropen naar daar (rechter hand kruipt op linker arm) 

Toen kropen ze weg (handjes kruipen samen weg…) 

En ik weet niet naar waar… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst met fruit (K3A) 
 

We probeerden creatief te zijn met herfstvruchten en  

kwamen tot de ontdekking dat René Magritte heel wat  

schildertaferelen met een appel in zijn werken had. 

Geniet van de schilderkunst van uw kleuters.  

We lieten hen met penseel en verf zelfstandig aan het werk. 
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Op herfstwandeling naar de Brielmeersen (L1-L2) 
 

Op maandag 25 oktober gingen het eerste en tweede leerjaar op 

herfstwandeling naar de Brielmeersen. 

We hadden geluk met het weer. We bleven lekker droog ook al voorspelde de 

weerman enkele buien. 

Samen genoten we van de mooie herfstkleuren en leerden heel wat bij over de 

bomen en hun vruchten. 

Ook zagen we enkele paddenstoelen en zelfs een kikker. 

Met zakken vol herfstvruchten en blaadjes trokken we moe maar voldaan terug 

naar school. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inzamelactie oude gsm’s en tablets  
 

Waarom zoveel mogelijk?  

Hoe meer toestellen we inzamelen: 

• Hoe minder grondstoffen we verkwisten.  
Alle data op uw smartphone/tablet (foto’s e.d.) wordt gegarandeerd gewist! 
 

• Hoe groter de beloning die wij als school krijgen. In ruil krijgen we 

kwalitatieve desktops of laptops voor op onze school. 

Praktisch 

Breng al jouw oude toestellen naar school, we verzamelen deze in de Open-klas, 

of stuur een mailtje naar joke.p@leieparel.be, dan komen we deze heel graag 

ophalen. 

mailto:joke.p@leieparel.be
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Het zesde leerjaar zat deze maand niet stil … 

 

HISTORIUM BRUGGE 
Dinsdag 19 oktober trokken we er op uit om een hele 

dag te vertoeven is het schone Brugge. Eens 

aangekomen op de markt van Brugge betraden we een 

mooi stukje geschiedenis.   

Er waren die dag een 3-tal activiteiten. Enerzijds 

gingen we op pad met onze audioguide. We kwamen 

terecht in verschillende themakamers met een prachtig 

middeleeuws decor. Daar werden we ook meegesleept in 

een prachtig liefdesverhaal gebaseerd op het schilderij 

‘Madonna met kanunnik Joris van der Paele’ van Jan van 

Eyck.  

 

Daarna konden we in het museum heel wat opzoekingen doen en leerden we over 

het leven in de middeleeuwen.  

Anderzijds proefden we van een schitterende virtual reality. We maakten een 

indrukwekkende virtuele tocht door het middeleeuwse Brugge, waarbij we onze 

handen konden zien en gebruiken. De leerlingen waren hier laaiend enthousiast 

over. Er werden heel wat vreugdekreetjes geslaakt.  

In de namiddag scheen het zonnetje ook gretig en we speelden nog wat gekke 

spelletjes op een veldje. Kortom een dag vol plezier!  

 

HUMAN MIGRATION 
Woensdag 20 oktober gingen we met het  

zesde leerjaar naar de ‘Volkskring’ in Deinze.  

Tijdens de tentoonstelling zagen we  

verschillende illustraties, schilderijen die  

laten zien waarom mensen migreren naar  

andere landen.  

 

 

 

 

Als muzische opdracht gingen we 

zelf aan de slag om een kunstwerk 

te maken rond migratie. We 

brachten oude schoenen mee naar 

de klas en maakten mooie werkjes.  
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BEROERTEZORG  
Dinsdag 26 oktober kwamen er enkele  

medewerkers van het UZ Gent naar onze  

zesdeklassers. We leerden over de  

symptomen, gevolgen,.. van een beroerte.  

We maakten ook kennis met Leen die zelf  

op jonge leeftijd een beroerte gekregen  

heeft. We waren allemaal erg onder indruk  

en hebben echt heel veel bijgeleerd.  

 

Op de prent kan je ook zien hoe je iemand kan herkennen die een beroerte doet.  

 
 

      

 

 

 

 

 

 

Bezoek aan het stadhuis (L4) 

 

21 oktober 2021 in Deinze  

Jan Vermeulen, onze burgemeester, heeft ons uitleg gegeven over de gemeente-

raad; wat de gemeenteraad doet en wat ze beslissen.  

Trees Van Hove heeft ons uitgelegd hoe een trouw werkt. Daarom heeft ze twee 

kinderen, Gemma en Angelina, vriendschappelijk gehuwd.  

Ze heeft ons ook uitgelegd wat de dienst  

burgerzaken doet en wat een rijksregister- 

nummer is. Dat is een nummer dat begint 

met je geboortedatum en daarna een  

willekeurig nummer. De juf toonde ook haar  

rijksregisternummer. Dat staat op haar  

identiteitskaart. We gingen ook langs bij  

de toeristische dienst. 

Kortom het was een prachtige uitstap! 

Geschreven door Ilya en Aline (4b) 
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Halloweentocht met het WZC (L4) 
 

Dinsdag 26 oktober maakten 4a en 4b een griezelige uitstap met de bewoners 

van het woonzorgcentrum. De kinderen namen een griezelige outfit mee naar 

school. Ze deden hun kleren aan en begonnen aan de enge tocht. Nadat ze de 

mensen hadden opgehaald, wandelden ze naar de Markt. Daar namen ze wat 

foto’s. Ze zongen een eng lied en een dansje kwam er ook aan te pas.  

De vrijwilligers hadden koekjes en snoepjes mee. Na het dansje konden de 

kinderen genieten van het lekkers.  

We maakten nog een wandeling. We genoten van het warm weertje. We namen 

afscheid van de bewoners en van de vrijwilligers.  

Geschreven door Alix en Camille (4b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naar de kinderboerderij (L3) 
 

Op 13-14-15 oktober gingen we met het derde leerjaar naar ‘t Bakkershof te 

Merelbeke. Onze driedaagse was supertof!  

Weet je wat we allemaal deden?  
  

• We gingen langs bij de imker en de geitenboer.  

• Op onze blote voeten maakten we een wandeling met voelopdrachten. 

• We bakten brood en reden op de pony. 

• We verzorgden de boerderijdieren en hielpen mee om de hokken proper te 

maken. 

• We aten onze buikjes rond.  

• We speelden op de speeltuin. 
 

Kortom: De kinderen van het derde leerjaar hadden een onvergetelijke tijd !!! 
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Nieuws uit de ouderraad 

 

Boerderijklas 

Het 3de leerjaar ging van 13 tot 15 oktober op  
boerderijklas.  
In en rond ‘t Bakkershof te Merelbeke hielpen  
de leerlingen mee om de kleine boerderijdieren  
te verzorgen, gingen ze kijken hoe je geitenkaas  
maakt, bezochten ze een imker, ook mochten  
ze een ritje maken op een pony en bakten ze hun  
eigen broodjes.           
De ouderraad voorzag een bijdrage van €15 per  
leerling. 

 

 

 
Appelverkoop 

De appelverkoop was opnieuw een succes.  
Dankzij de vele kopers kan de turnzaal  
verder voorzien worden van turnmateriaal.  
Met enkele helpende handen en leden van  
de ouderraad waren we op dinsdagavond  
(26 oktober) present om van 702 kg appels  
365 pakketten van 2 kg te maken.  

 

 

 

Naast het vullen van zakken moesten er 
ook nog labels aan de pakketjes 
gehangen worden. 

Hartelijk bedankt aan de helpers en de 
kopers!  

 

 

 

Grootouderfeest 

Door de slechte corona-cijfers kan dit jammer genoeg niet “live” doorgaan. 
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Nieuws uit de ouderraad 

 

Spellenbeurs 

Na een jaartje zonder, is er dit schooljaar  
opnieuw een spellenbeurs. We verwelkomen 
jullie graag op zondag 28 november van  
10u tot 18u voor een flinke portie spelplezier.  
Dit jaar gaat de spellenbeurs opnieuw door  
op de vertrouwde locatie, in de refter van  
Sint-Theresia. Binnengaan gebeurt via de  
blauwe poort in de Kaaistraat. 
 
Door een drukke agenda kunnen we dit jaar  
jammer genoeg geen spelavond voor  
volwassenen organiseren. 

De affiches zijn uitgedeeld in de klassen en we zijn op stap om flyers in brievenbussen te 
steken en affiches te gaan ophangen.  
De computer heeft per klas 2 (klas)nummers geselecteerd. Die klasnummers werden aan 
leerlingen (en hun adres) gelinkt door de school. Dit zijn potentiële winnaars van onze 
affichewedstrijd. De komende periode gaan we langs gaan op al deze adressen om te 
kijken of er een affiche hangt. Is dat het geval, dan wint die leerling een prijs. 

 

Sintontbijt 

Zondag 5 december is een dag om naar 
 uit te kijken. Die dag kunnen we 
genieten van een heerlijk en uitgebreid 
ontbijt. Zowel de kinderen als de 
volwassenen zullen niets tekort komen 
en hun buikje goed kunnen vullen. U kan 
kiezen: laten leveren of zelf op school 
komen ophalen. 
Binnenkort zal u hierover een brief 
meekrijgen.  

 

Kalender 

 
• Zondag 28 november 2021: Spellenbeurs 
• Zondag 5 december 2021: Sintontbijt 
• Zondag 20 februari 2022: Eetfestijn (u vindt ons achter de toog) 
• Vrijdag 25 februari 2022: Pannenkoekenmiddag Carnaval 
• April 2022: Koekenverkoop 
• Zaterdag 12 juni: Vaderdagboxen 
• Zondag 26 juni 2022: Fietstocht (u vindt ons achter de toog) 

 
 

Hopelijk blijven we gespaard van nieuwe Covid-maatregelen en kan alles doorgaan zoals 
gepland! 


