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VERKEERSWEEK 

Naar jaarlijkse gewoonte stond er weer een 

verkeersweek op het programma. Ons 

oudercomité trakteerde op “gekke fietsen”om 

ons mee te amuseren.  

Tijdens de lessen werd er natuurlijk veel 

aandacht besteed aan veilig verkeer. Vooral 

te voet en per fiets naar school komen werd 

gemotiveerd. Tijdens onze autoluwe 

schooldag waren er zeker veel kinderen die zo 

naar school kwamen! De politie kwam ook een 

beetje les geven en eens goed kijken of onze 

fietsen in orde waren! 

In totaal zijn we met z’n allen wel 6,5 keer 

rond Vlaams – Brabant gewandeld/ gefietst, 

als we onze kilometers van en naar de school 

optellen! Super! 

SAVED BY THE BELL op de “Dag van de 

leerkracht” 

Op 5 oktober stond de pers plots op onze 

speelplaats! Wat stond er dan te gebeuren? 

Eerst en vooral namen we deel aan de actie 

“Saved by the bell”. Binnen deze actie willen 

we door extra hard te bellen, aandacht 

schenken aan 263 miljoen kinderen in de 

wereld die niet naar school kunnen door 

verschillende omstandigheden. 

Anderzijds mogen wij van geluk spreken dat 

we dat wel kunnen en met wat voor een 

leerkrachten – team! 

Geschenkjes werden uitgedeeld. Bedankt 

fantastische juffen en meesters! 

 

 

 

 

 

 
BOS 
Op 4 oktober gingen eerst onze kleuters naar 
het bos: meer bepaald, “Kravaal – bos”. 
Wendy leidde de kindjes rond en ze gingen op 
zoek naar allerhande nootjes, paddestoelen 
en blaadjes! Jammer dat het maar een halve 
dag was   . 
Op 16 oktober was het de beurt aan de oudste 
kleuters en de jongsten van de lagere school 
om ‘Buggenhout – bos’ onveilig te maken. ’s 
Middags konden ze hun boterhammen opeten 
en een beetje ravotten op de speeltuin. Het 
was een prachtige, zonnige “nazomer – dag” 
tot 26°! Zalig!!! 
Op 19 oktober konden eindelijk de grootsten 
gaan genieten tussen de bomen. In de 
voormiddag was er een spel in het bos met 
enkele leerrijke opdrachten. Enkele studentes 
vergezelden ons voor “Youca – dag”. ’s 
Middags konden we onze boterhammen 
opeten in de cafetaria van de tennisterreinen 
in Diepenbroek. We sloten af tijdens de 
namiddag met het spelen in het ‘speelbos’ 
van het Trod. Geweldige dag gehad!!!    
 

SCHOLENVELDLOOP 

Proficiat aan alle flinke lopers van onze 

school. Deelnemen is belangrijker dan winnen 

hé! 

Toch ook super – fier op onze 2 medailles: 

Goed gelopen Ninon (1L) en Ine (6L)!!! 
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VODDEN – EN SCHROOT 

Op zaterdag 14 oktober 2017 organiseerde het 
oudercomité hun Vodden & schroot inzameling.  
Voor een heleboel mensen de ideale gelegenheid 
om kasten, schuren en andere tuinhuizen uit te 
kuisen.  En opgeruimd werd er.  
 
Naast de weergoden bleken ook de inwoners van 
Nijverseel en omstreken ons goed gezind:  
2626 kg vodden en textiel vonden hun weg naar 
een tweede leven. Daar bovenop nog eens bijna 
2437 kg aan oud ijzer en andere metalen. 
Da’s in totaal meer dan 5 ton afval (voor wie goed 
kan tellen) !!! 
 
Het oudercomité mocht dan ook terugblikken op 
een geslaagde editie. Langs deze weg willen we 
dan ook iedereen bedanken voor zijn/haar gulle 
bijdrage.  
 

 

 

 

 

 

 

11 november 2017… 

… is een vrije dag. Zou de goede Sint dit jaar ook 

eens stoppen aan onze schoolpoort? 

We kunnen misschien alvast een briefje schrijven!? 

 

17 november 2017 … 

… zijn alle volwassenen uitgenodigd om een lekker 

glaasje wijn te komen proeven op de 

wijnproeverij van het oudercomité. 

Wie moet er nog wijn bestellen voor de 
eindejaarsfeesten? Of een geschenkje voor een 
familielid? 
 
 
De uren voor de turnlessen zijn nu definitief. 
Je vindt een overzicht in bijlage! 

KAAS – EN WIJNAVOND 

Via deze weg allen nogmaals bedanken voor 
jullie bezoek aan de kaas- en wijnavond. Er 
lagen heerlijke kazen op het buffet! Ook onze 
frietjes hebben geweldig gesmaakt! 
 
Onze 261 eters kunnen dat waarschijnlijk wel 
bevestigen! 
 
Volgend jaar staan we er opnieuw  

 
HALLOWEEN 
 
Een griezelfeest is nooit ver weg aan het eind van 
oktober! Omdat de kinderen dit toch een reuze – 
leuk feest vinden hebben we een Halloween – tocht 
in elkaar gestoken. Tijdens deze tocht moest men 
3 dingen overleven: een heus griezelhuis (met dank 
aan Johnny Van Campenhout), spinnen – soep (met 
dank aan papa Erik en het oudercomité) en een 
griezelverhaal (met dank aan de grootouders van 
juf Sarah). 
 
Als bij wonder hebben wij echte griezels op onze 
school! Iedereen kon zonder schrik alle proeven 
doorstaan. Zodoende heeft iedere klas zijn 
griezeldiploma verdiend! 
 
Het was een geweldige dag met heel veel prachtig 
verklede kinderen. Voor herhaling vatbaar… 
Ook de juffen en meesters  vonden het blijkbaar 
fijn zich te verkleden  

 
Huiswerkbeleid 
Op donderdag 7 december 2017 verwachten we 

alle geïnteresseerde ouders om te komen 

debatteren over ons nieuwe huiswerk – visie. We 

verwachten jullie om 19u30 in onze turnzaal.  

Het “Grootouders - feest”… 

…voor de grootouders van de kleuterschool gaat 

door op vrijdag 8 december 2017 in het 

Familieheem. Meer nieuws volgt nog!!! 

Bouwwerken en verkeersveiligheid 

Ondertussen zijn we nog in blijde verwachting van 

de start van onze nieuwbouw. De datum van de 

start van de bouw is al enkele malen verplaatst. 

Hopelijk kan alles starten in de maand november? 

Ook de realistatie van de school- en fietsstraat is in 

aantocht! Ik houd jullie op de hoogte!!! 
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