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     VERKEERSWEEK 

Naar jaarlijkse gewoonte organiseerden alle 

Opwijkse scholen hun ‘Verkeersweek’. Het blijft 

toch belangrijk om kinderen op de gevaren van het 

verkeer te wijzen. Op eigen niveau leerden de 

kinderen hoe ze zich in het verkeer kunnen 

gedragen als een veilige voetganger of een 

voorzichtige fietser.  

Op dinsdag trakteerde het oudercomité onze 

kinderen op een dagje “gekke fietsen” op school 

Plezier verzekerd! 

Verkeer is een onderdeel van ‘oriëntatie op de 

wereld’. Dit onderdeel van het leerplan stond in 

september in de kijker! 

 

 

 

SAVED BY THE BELL op de “Dag van de 

leerkracht” 

Op 5 oktober was het weer eens zover. “Saved by 

the bell”. Alle kinderen brachten een belletje mee 

om eens goed te rinkelen. We rinkelden eigenlijk 

om aandacht te geven aan het feit dat vele 

kinderen in de wereld niet “gered worden door de 

bel”. Meestal worden deze kinderen uitgebuit door 

kinderarbeid of kunnen ze zich geen goed 

onderwijs permitteren. Vandaar onze actie… 

Een ideaal moment ook om onze leerkrachten te 

bedanken voor hun dagdagelijkse inzet op school. 

Ze ontvingen heerlijke cupcakes en er werd een 

complimenten - dag voor leerkrachten op poten 

gezet. Met dank aan ons oudercomité voor het 

maken van de prachtige cupcakes! 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
INFO AVOND ZILL 
 
Vanwege onze overschakeling naar het nieuwe 
leerplan “ZILL” (Zin in leren, zin in leven) vonden 
we het belangrijk om hierover te informeren. 
 
We hadden het echter ontspannen opgevat: 
Zo was er toneel met “madame ODET” die ons 
kwam vergezellen om ervoor te zorgen dat de 
theoretische uitleg niet ‘te zwaar’ werd.  
 
De juffen moesten quizzen waarbij men de juiste 
symbolen moest linken aan de verschillende 
onderdelen van de visie (“krachtlijnen”) van het 
leerplan.   
 
Nadien was er tijd om onze tijdelijke 
tentoonstelling te gaan bezichtigen. Alle “vroegere 
vakken” noemen we nu “ontwikkelvelden”. Zo zijn 
er nu 10 ontwikkelvelden die we met 
praktijkvoorbeelden voorstelden in 2 klassen. Een 
heel schooljaar lang staat er maandelijks een 
ander ontwikkelveld in de kijker. (zie ook elders in 
dit “Open Luikje”) 
 
Na nog een aantal korte filmpjes van de makers 
van het leerplan konden we klinken en onze 
symbolische “leer” ( = ladder) omhoog hangen in 
de gang! 
 

Geslaagde avond…       

(voor de afwezigen denken we nog na over hoe we 

jullie beter kunnen informeren      ) 

 

 

 

 

EDITIE SEPTEMBER - OKTOBER 2019 (Wat aan deze nieuwsbrief voorafging.) 
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BOS 

De eerste graad ging met auto’s Buggenhout – Bos 

onveilig maken. Daar werd een leerrijke wandeling 

gedaan. ’s Middags konden ze hun boterhammen 

opeten in de “groene wandeling”. In de namiddag 

maakten de kinderen kunstwerkjes van 

natuurmateriaal wat ze dan mochten fotograferen. 

In de maand oktober staat nl. onze “mediakundige 

ontwikkeling” in de kijker. 

 

De tweede en derde graad reden richting 

Kravaalbos, aan de kant van Meldert – dorp. In het 

speelbos aldaar, konden we onszelf meten met de 

dieren uit het bos. Zo kregen we het hard te 

verduren tijdens enkele uitdagende doe – 

opdrachten. 

’s Middags aten we onze boterhammen op in “Hof 

Den Tuitelaar”. 

In de namiddag speelden we een leuk bosspel met 

de “notenkoning”!       

                                            SNELNIEUWS 

• Een rustgevend pensioen toegewenst aan juf 

Dora die we op 20 september gevierd hebben!  

• Ook vele dankwoorden aan alle mensen die 

mee gezorgd hebben voor het slagen van ons 

tweejaarlijks Halloween – evenement!   

 

11 november 2019… is een vrije dag. Zou de goede 

Sint dit jaar ook vooraf eens stoppen aan onze 

schoolpoort? We kunnen misschien alvast een 

briefje schrijven!? 

15 november 2019 … 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 kopen voor 
een familielid? 
 
Welke “ontwikkelvelden” zetten we komende 
maanden in de kijker?  
November = Ontwikkeling van een innerlijk kompas 
December = Rooms – Katholieke godsdienst 

 

PLANCKENDAEL 

De kleuterschool heeft er dit jaar voor gekozen om 

het bos eens links te laten liggen. 

Ook al gingen ze in de klas aan de slag met de 

“Fabeltjeskrant” en meneer de uil en zijn 

vrienden, die met hen aan de slag ging. Samen met 

juffrouw Ooievaar en meneer de uil gingen we dan 

richting dierentuin “Planckendael” in Mechelen. 

Spannende dag voor de allerkleinsten waarvan 

sommigen voor het eerst een uitstap deden met de 

bus. Het was een heel zonnige dag en het was zeer 

rustig in het dierenpark wat fantastisch was om 

optimaal te kunnen genieten van alle dieren. 

Het lijstje dieren dat we zagen, is oneindig: 

kamelen, een neushoorn, leeuwen, giraffen, 

olifanten, pinguïns, flamingo’s, …. En zo kan ik nog 

een tijdje doorgaan.  

Een heuse reis rond de wondere wereld van de 

dieren!          

 

 

• Kaas – en wijnavond 

Bedankt voor jullie opkomst  

want we waren weer met 220 bezoekers. De 

centen zullen goed geïnvesteerd worden aan 

infrastructuur! De winnaar van de tombola was 

Manuel Perez. De korf woog 11,435 kg! 

Op 6 december 2019… is er voor de grootouders 

van de kleuterschool opnieuw een prachtig 

grootouders - feest voorzien. Meer nieuws volgt 

nog!!! 

21 december 2019…   nodigt het oudercomité 

iedereen uit op onze speelplaats om te komen 

genieten van een gezellige kersthappening! Haal 

de kerstmutsen maar boven!       

Wie op facebook zit, heeft het wellicht al gezien. 

Het oudercomité geeft de mogelijkheid oude 

turnkledij binnen te leveren. Zodoende kunnen we 

aan lagere prijzen turnkledij aanbieden. Ecologisch 

en kostenbewust, toch!? Folder reeds 

doorgestuurd! 

NOVEMBER - DECEMBER 2019 (Wat  na deze nieuwsbrief nog moet komen.) 
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