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Mooie momenten
die moet je koesteren
en van kop tot teen bekijken
om ze vervolgens te bewaren
bij je meest waardevolle bezit
Je herinneringen
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Voorwoord november 2018
Mooie herinneringen ophalen
De zomer deed ons schitteren en zelfs de eerste helft van oktober was het nog
een heerlijk weertje. Maar stilaan doet de koude zijn intrede en zien we ook de
nachten langer worden. De herfstvakantie wordt ingezet en de novembermaand
ingeluid. Kerkhoven worden bezocht; kleurrijke bloemen worden op de graven
gezet, mensen maken het stil om even in gedachten bij de dierbare overledenen
te zijn. Vaak met een dubbel gevoel: enerzijds verdrietig omwille van het
heengaan, van de grote leegte en het enorme gemis. Anderzijds ook met enige
blijheid omwille van de vele fijne momenten van gezellig samenzijn, en van de
ontelbaar mooie herinneringen die worden aangehaald en verder leven diep in ons
hart.

FAMILIENIEUWS
Geboorten
Hope, zusje van Kayla (L3B) en Landry (L1A) Nche

Van harte gefeliciteerd !

Overlijdens
Mevr. Leona Vergote, schoonmoeder van ereonderwijzer Johan De Ketelaere.
Dhr. André Nemegheer, grootvader van juf Lore Van
Eenooghe (L5A).
Mevr. Sophie Boone, mama van Daan (L4B) en Femke
Hemelsoet.
Onze oprechte deelneming !
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Planning november 2018
DATUM

Wie

Start Fluohesjesactie

ACTIVITEIT

1
2
3
4

5
6

7
8
9

L2+L3+L4
L1
L6B
L6A
L1+L2

Start Fluohesjesactie
zwemmen
Zwemmen
Bingo – 14u15 in WZC
Kranten lezen in WZC – 10u15
Moev dans 13u30 – 14u30 Mozaïek
Middagsport? ( afhankelijk werken turnzaal )
Middagsport? ( afhankelijk werken turnzaal )

10
11

12
13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

Wapenstilstand

L5+L6
K3
L6B
L5

Zwemmen
Kleuterboemel - 12u45 tot 15u15
Kranten lezen in WZC – 10u15
Ieper

LO

Oudercontacten LO

L1
L5B

SPELLETJESBEURS ouderraad
SPELLETJESBEURS ouderraad
Zwemmen
Voorleesmoment ivm gevoelens van 10u45-11u15
( St. Theresia )
Zwemmen
Kranten lezen in WZC – 10u15

L1+L2+L3
KO

Generale repetitie grootouderfeest- Zaal
Rekkelinge

L2+L3+L4
K3

Oudercontacten KO
23

L1+L2+L3

Grootouderfeest – zaal Rekkelinge

26

L5+L6

27

L6A
L6B
L1-L4

Zwemmen
Adventskransen maken
 12u15 op school
 14u15 WZC
Kranten lezen in WZC – 10u15
Geleid bezoek aan de bibliotheek (voormiddag)
Spel “ Winterwonderland “ ism St. Theresia van
9u30-10u30
Personeelsvergadering – geen stille studie !
Uitstap : School van toen – 9u-16u
Geleid bezoek aan de bibliotheek (voormiddag)

24
25

28
29
30

L3
L6A
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Sport op woensdagnamiddag (Ontbrekende data)

ICT in de kleuterklassen
Onze school investeerde dit schooljaar in ICT- materiaal voor zowel de kleuter- als de
lagere afdeling. Voor de kleuters kochten we de i3LIGHTHOUSE aan.
Alle kleuterklassen kunnen dit mobiele, digitale bord gebruiken. Met dit toestel kunnen
we de vloer omtoveren in een mega-grote tablet.
Dit is immers een interactieve vloerprojector die wordt bediend met een speciale pen.
De i3LIGHTHOUSE is speciaal ontworpen om kleuter- en basisleeromgevingen te
ondersteunen en de kinderen aan te moedigen samen te spelen, samen te werken, te
delen en computervaardigheden te ontwikkelen.
De kinderen en leerkrachten zijn alvast zeer enthousiast over deze aankoop !
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Op bezoek naar fruitbedrijf Cocquyt (K1 en K3)
De kleuters van K1 en K3 gingen samen op verkenning
in de boomgaard van Cocquyt.
Daar gingen we op zoek naar muisje Pierlepein tussen
de appel- en de perenbomen en leerden we alles over
het fruitbedrijf. Van de appelpluk en de sorteermachine,
tot stockage in de koelkasten. In het hooi gingen we
opnieuw op zoek naar de muis en vonden we een prachtig
verhaal. We aten ons buikje rond, mmmmm, lekkere appels
en we kregen ook nog appelsap. Een ritje in de fruitbakken met de tractor door de
boomgaard maakte ons bezoek helemaal af. Wat hebben we genoten.

Halloween in het WZC (L4B)
We gingen in Halloween-tenue naar het
WZC. We zongen op iedere verdieping
ons heksenlied. We kregen nadien een
koekje en een drankje om onze keel te
smeren.
En dat smaakte !
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Dierendag in L4A
We zijn blij op school aangekomen met onze dieren. (Kyara)
Er waren twee cavia’s, een hond, een kip, drie wandelende takken en
een hamster. (Eline)
In de klas hebben we met alle dieren kennisgemaakt. (Bas)
Kip Frikandel had de grappigste naam. (Tibo)
De dieren mochten we aaien. (Mathias)
We mochten vragen stellen over de dieren. (Safouan)
Toen namen we de dieren mee naar het WZC in een bolderkar. (Sander)

We gingen naar de bejaarden. (Linde)
We reden elk om beurt met de bolderkar. (Ybe)
In het WZC hielpen we de oude mensen naar de dieren te brengen. (Geir)
Ze vonden dat leuk. (Hussein)
In het WZC streelden alle mensen de dieren. (Sietske)
De mensen vonden de dieren supertof, ze pakten de dieren graag vast. (Abel)
Ik was aan het praten met een meneer en hij zei dat hij vroeger ook kippen had. (Dida)
Ik voelde me vreselijk toen één van de bejaarden mijn konijn aan zijn oren nam. (Dorian)
Sommige mensen waren bang voor de hond. (Lotte)
Ik voelde me daar vreemd en dat was niet zo fijn. (Fons)
Ik denk dat het voor de mensen die daar zitten,
eenzaam moet zijn. (Oona)
Ik voelde me blij dat we de mensen gelukkig konden
maken. (Heidelinde)
Ik vond de dag heel leuk. (Gielle)
Op school heeft Frikandel nog een ei gelegd.( Lisa)

Naar de bib (L4B)
De leerlingen leerden de bib beter kennen.
Ze ontdekten dit aan de hand van een spel
werken met de computers. Ze kennen de
jeugdafdeling nu helemaal uit hun hoofd.
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Op boerderijklas met het derde leerjaar.
In oktober was het zover.
We trokken met het derde leerjaar naar ’t Bakkershof te Merelbeke.
Zowel de kinderen als de leerkrachten hebben enorm genoten !
Hieronder kan je meegenieten van onze belevenissen:

Rondleiding op de boerderij

Bezoek aan de imker

Bezoek aan de Schelderomolen

Bezoek aan de geitenboer

Huifkartocht

Brood bakken

Wie graag alle foto’s bekijkt, kan een kijkje nemen op de website van de school.
Veel kijkplezier !

Gymland L1 en L2
In een land, een mega leuk land, helemaal niet zo ver hier vandaan …. "GYMLAND", was
er voor ons, Leieparels, weer heel wat te beleven !
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Nieuws van de ouderraad

Laat ons onder één hoedje spelen…

Zijn jullie er klaar voor? Hebben jullie zin om je
kaarten op tafel te leggen? Dan heeft de ouderraad goed
nieuws voor jullie!
Op zaterdag 17 en zondag 18 november zetten wij
immers de deuren van Leiepoort Campus Sint-Theresia
opnieuw open voor de jaarlijkse spelletjesbeurs!

Wat mag u van ons verwachten? We laten even in onze kaarten kijken:

Zondag
10 u – 18 u

Zaterdag

puike,
gezellige
spelletjesdag
voor de ganse
familie

20 u - 24 u
hartige spelletjesavond
14 jaar en ouder
met begeleiding ‘de
struikrover’

croques voor de hongerkes

P
Of u nu op zaterdag, op zondag of op beide dagen
langskomt, de ouderraad verzekert plezier, gezelligheid en
een gezonde dosis competitie in een ontspannen en warme
sfeer!
Blijf dus niet buitenspel en kom met ons onder één hoedje
spelen! Wij heten jullie alvast van harte welkom!
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