
Nieuwsbrief               september - oktober 2022 

 

 

Sfeerbeelden van de eerste maanden             KALENDER    

 

 

  

NOVEMBER - DECEMBER   

 

  Maandag 7/11 

 

Dinsdag 8/11 

Donderdag 10/11 

Vrijdag 11/11 

Maandag 21/11 

Vrijdag 02/12 

Maandag 05/12 

 

Donderdag 08/12 

Vrijdag 09/12 

Zaterdag 10/12 

Zondag 18/12 

 

Maandag 19/12 

Woensdag 21/12 

 

Vrijdag 23/12 

Week 26/12 t.e.m. 
08/01/2023 

INSTAPDAG 

ZWEMMEN 1-2-3-6 

VERGADERING OC 

SINT OP SCHOOL  

WAPENSTILSTAND - VERLOF 

ZWEMMEN 1-2-3-6 

VERLOF 

ZWEMMEN 1-2-4 

VERGADERING OC 

GROOTOUDERSFEEST – dag 1 

GROOTOUDERSFEEST – dag 2 

QUIZ 

Einde doorgeven 
BESTELLINGEN 

ZWEMMEN 1-2-4 

MEESPEELDAG 

OUDERCONTACTEN KS + LS 

KERSTHAPPENING 

KERSTVAKANTIE 

                                               

                                              Onze maandkalenders zijn altijd het meest “up-to-date” ... 

 



 

Ons bouwjaar is gestart… 

Beste ouders,  
 
Ondertussen is onze schooltrein in volle ‘rotvaart’. We leven op goede hoop met realisaties van een 
nieuwe speelplaats en een verdiep op onze nieuwbouw.  
 
Ondertussen zijn de activiteiten/initiatieven van de eerste maanden geweldig gelukt: 

- Dag van de sportclub 
- Verkeersweek 
- Week van het bos 
- Dag van de jeugdbeweging 
- Vodden en schroot 
- …. 

 
Jullie krijgen in de lagere school een eerste rapport van uw kind.  
Dan zijn we stilaan toe aan een welverdiende (herfst)vakantie.  
 
Veel leesplezier! 
meester Jan 
 

 

JAARTHEMA 
 

Elke maand wordt er in de klas een filmpje getoond van  
bouwmeester Bob en werfleider Ward.  
Ward is geen echte werfleider. Hij is een bevriend vlogger  
van Meester Jan. Meester Jan had hem gevraagd om leuke maand- 
opdrachten te bedenken en dat doet hij dan ook. 
Omdat Bob wijze lessen uit de bouw geeft, legt Ward de  
link naar de kinderen in de klas.                                                                            SEPTEMBER 
 
Voor september werden er goede afspraken gemaakt. Pas als we ons aan alle afspraken houden,  
kunnen we een goede band opbouwen. Omdat ‘verkeersregels’ ook goede ‘afspraken’ zijn, was de opdracht eenvoudig: 
‘Organiseer een verkeersweek’. Meer hierover verder in dit “Open Luikje! 
 
Voor oktober stond vooral het ‘welkom zijn’ in de kijker. We houden rekening met  
iedereen en luisteren naar mekaars mening. Dit doen we op school zeker ook in de  
kinderraad, de HIKIBE. Als maandopdracht bedacht Ward het volgende:  
De HIKIBE kiest een leuk bosspel tijdens de ‘week van het bos’. Ook alle dieren in het  
bos zijn er welkom dus we bekeken in die kinderraad even naar de ideeën van de  
kinderen in de klas en al snel werd er beslist dat we met de jongere kinderen losse  
spelletjes konden spelen in het bos en dat de oudere kinderen heel graag een  
“bosstratego” gingen spelen.                                                                                                                                        OKTOBER 
 

Ik ben nu al benieuwd naar de maand november! 😊                                                                                                     

 
 

 



VERKEERSWEEK 

Dit schooljaar kozen we ervoor om de kleuterschool en de lagere school andere dingen te laten doen. We spitsten ons wel allemaal toe 
op het thema “GEVAAR”. Maar als we leren hoe we de weg op gaan, te voet of met de fiets, staan we al een stapje verder. 
 
In de KLEUTERSCHOOL: 
Onze klaspoppen Jules, Loeloe en Pompom gingen eerst eens tonen hoe we ons moeten gedragen in het Verkeer. Maar wat doen ze nu 
allemaal: schuin oversteken, een verkeerslicht negeren, fietsen zonder fietshelm, ….?  
Al snel wijzen onze kleuters hen op die kleine foutjes. We moeten ons veilig verplaatsen in het verkeer! 
 
In de LAGERE SCHOOL: 
Plots staat Gerard daar. Onze goede vriend, de bomenfluisteraar, kwam vorig jaar elke maand langs. Nu blijkt er door zijn bos een straat 
te lopen, maar de dieren van het bos zijn dat niet gewoon. Gelukkig willen onze kinderen graag tonen aan de dieren hoe we ons moeten 
gedragen in het verkeer. In een week tijd bereidden ze vanalles voor: in poppenspel en toneeltjes, er werden gevaarsborden geknutseld, 
er werden oplossingen bedacht zoals tunnels en bruggen, …. 
 
Daarbuiten werd er nog veel lesgegeven over allerhande gevaren (vb. De “dode hoek) ….. 
Kortom, het werd een creatieve en leerrijke verkeersweek!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

WEEK VAN HET BOS  

Een andere leerrijke week was de “Week van het bos”. We maakten vooral ‘Buggenhout Bos’ onveilig! 😊  

Enkele sfeerbeelden: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

KORTNIEUWS 

➢ Wist je dat ons oudercomité de voorbije maand weer heel actief geweest is? 
1 september = Koffiebar  
17 september tot 23 oktober = Wandelzoektocht  

 5 oktober = Dag van de leerkracht 
15 oktober = “Vodden en schroot” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                      
 

➢ Wil je meer weten over ons oudercomité? https://www.facebook.com/search/top?q=oudercomit%C3%A9%20nijverseel of  
mail met de voorzitter: Kris De Baerdemaeker: Kris@oudercomite-nijverseel.be 

 
 
 
                                                                  
                                                              WAT NU TE VERWACHTEN? 

 

                                                                                                              SINT  
 
                                                         GROOTOUDERSFEEST KLEUTERSCHOOL 

 

                                                                               QUIZ OUDERCOMITÉ    
 
                                                            
                                                                   KERSTHAPPENING 

 
 

 

 

VBS ‘t LUIKERTJE 
www.tluikertje.be 

https://www.facebook.com/search/top?q=oudercomit%C3%A9%20nijverseel
mailto:Kris@oudercomite-nijverseel.be
http://www.tluikertje.be/

