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Welkom nieuwe Klavernesters, welkom juf Marlies
Na de herfstvakantie zijn nieuwe kinderen in onze school gestart.
In de eerste kleuterklas begroeten we Ioana Mitran, Arthur Verlinden, Ferre Van Mechelen, Laura
Oris, Julie Kerstens, Vinz Pauwels en Yara Mohammad. Verder verwelkomen we Ahmed (1B) en
Guevara (2B)Mohammad. We wensen alle nieuwe kinderen een boeiende en leerrijke tijd in onze
school. Onze school telt nu 124 kleuters en 214 leerlingen in de lagere school.
Vanaf volgende week keert juf Marlies na haar bevallingsverlof ’s terug naar onze school, meer
bepaald op woensdag ter vervanging van juf Liesbeth Van Turnhout. Bedankt juf Liesbeth en veel
succes in de andere scholen van onze scholengemeenschap.

Vrijwilliger gezocht
Ahmed, Guevara en Yara zijn met hun ouders uit Aleppo, Syrië gevlucht voor de burgeroorlog. Vorig
jaar zijn ze naar België gekomen en werden ze door de gemeente in Gierle gehuisvest. Begin deze
maand zijn ze naar Wechel gekomen. In Gierle kon de school rekenen op een vrijwilliger die de
kinderen ondersteunde bij het leren van onze taal en bij het leren in het algemeen. De kinderen
hebben al een hele weg afgelegd en begrijpen en spreken al goed Nederlands. Toch is een verdere
ondersteuning nog aangewezen. Als je denkt dat het iets voor jou is, mag je de school contacteren.

Oudercontacten
Zowel in de kleuterschool als in de lagere school plannen we in de volgende weken een individueel
oudercontact. Nu het schooljaar een drietal maanden loopt, vinden we het een gepast moment om
eens rustig met jullie, de ouders van onze kinderen te babbelen over de ontwikkeling van jullie
kind(eren). We willen dit gesprek een ruime invulling geven : schoolse evolutie, welbevinden, kleine
en grotere problemen, gedrag, interesse, talenten, …
We hopen jullie allen te ontmoeten op dit oudercontact. We willen de voorziene uurregeling zo goed
mogelijk naleven. Indien blijkt dat er meer te bespreken is dan verwacht, zal de leerkracht vragen om
het gesprek later verder te zetten. Zo kunnen we vermijden dat er lange wachttijden ontstaan.

Woordje van dank
Dank aan iedereen die oude kleren verzamelde en binnenbracht op school. Dank ook aan de ouders
die de school steunden door hun aanwezigheid op Rock Wechel.

Afspraak nieuwe gezinsvormen Voor plusmama’s en pluspapa’s kan een extra moederdag-/
vaderdagcadeau gemaakt worden. Voor de grootouders beperken we ons tot 2 cadeautjes, één voor de
ouders langs moeders zijde en één langs vaders zijde.

Het 4de leerjaar beleefde een fijne en
sportieve dag op de high5-spelen.

Woensdag 7 oktober is het 5de leerjaar naar Lindelo geweest het woonzorgcentrum van Lille.
We mochten de bewoners uit hun kamers halen en naar de eetzaal brengen. Daar hebben
we liedjes gezongen en ook gedanst. Daarna kregen we nog een drankje en hielpen we de
bewoners terug naar hun kamers. Het was jammer genoeg veel te snel voorbij.
’t Was super tof!!!!!!
(Bekijk zeker ook de super toffe foto’s op de website!
Nore en Kaat)

De kleuters van 2ka en 2kb hebben genoten van een leerrijke herfstwandeling in het
bosvriendje.

De kinderen van het 1ste lj verzonnen zelf een liedje op het
melodietje van broeder Jacob. Wat waren de juffen trots op zo'n
originele stroofjes.

Heksje slaapkop, heksje slaapkop,
Wat doe jij ? Wat doe jij?
Ik tover een kikker, ik tover een kikker.
Pling, pling, pling (x2)

Heksje stinkvoet, heksje stinkvoet
Waar ben jij? Waar ben jij?
In mijn heksenhuisje, in mijn
heksenhuisje.
Mbwa Mbwa Mbwa (x2)
Heksje langneus, heksje langneus
Wat doe jij? Wat doe jij?
Ik maak een vies papje, ik maak een vies
papje.
Blub, blub , blub (x2)

Heksje snottie, heksje snottie
Wat eet jij ? Wat eet jij?
Heel veel snottepieten, heel veel
snottepieten
Njam njam njam. (x2)
Heksje oogbal, heksje oogbal
Tover jij? Tover jij?
Ja, dat vind ik leuk. Ja dat vind ik leuk
Ting, ting, ting (x2)
Heksje zuurpruim, heksje zuurpruim
Wat eet jij? Wat eet jij?
Moddertaart met spinnen, moddertaart
met spinnen
Smak, smak, smak (x2)
Heksje dotje, heksje dotje
Lees jij veel? Lees jij veel?
Ja om soep te maken, ja om soep te
maken
Splatsjh, splatsjh, splatsjh (x2)

Vrijdag maakten de kleuters een herfstwandeling naar het park. Indien ze hun fluohesje
droegen verdienden ze hun eerste sticker. Kijk maar, ... bijna alle kinderen waren in orde.
Proficiat! Doe zo verder.

Ieper
In de voormiddag maakten we een stadswandeling.
We hoorden het verhaal van Jeanne Mesdom .
Ze was elf jaar en had twee zussen en een broer .
Ze woonde in Ieper toen de oorlog uitbrak.
We bezochten enkele plaatsen waar Jeanne was geweest wanneer Ieper werd gebombardeerd. Het verhaal
was er eentje met veel ellende. De moeder van Jeanne stierf bijvoorbeeld aan Tyfus. Haar zus is na de oorlog
gestorven aan haar verwondingen.
1 van de mooiste stopplaatsen was de Menenpoort. We werden stil toen we hieronder
stonden. Hierop staan meer dan 50 000 soldaten die gesneuveld zijn tijdens WO 1 en die ze nooit
teruggevonden hebben.
Tijdens de middag gingen we eten in het museumcafé.
In de namiddag gingen we naar het Flanders Fields museum
We leerden veel over kostuums en helmen van de soldaten .
We zagen op de grond een grote kaart van België, we legden op die kaart de weg af die de Duitsers zijn
gegaan door ons land.
We kregen een workshop over de oorlog: loopgraven , eerste granaten ,geweren met banjonet , eerste
gasmaskers .
Op de terug rit naar huis was het heel gezellig en heel leuk ondanks de file.
Lien & Demian

Deze interessante en zinvolle leeruitstap konden alle zesdeklassers van de Lilse scholen gratis beleven op
initiatief van de gemeente. Waarvoor dank.
Knappe schilderwerkjes "noten en pompoenen" van de kleuters van 1K !

Kalender van 19 november tot 30 november 2018
Maandag 19 november

4A – 4B

Dinsdag 20 november

KS

Woensdag 21 november

3A – 3B
5A – 5B

Donderdag 22 november
Vrijdag 23 november

KS
6A – 6B

Dinsdag 27 november

2-3-5-6
1 en 6
LS

Woensdag 28 november

Lezing in de bib van auteur Jonas Boets + bibbezoek
Vervoer : gemeentebusje + enkele auto’s
Vertrek 9.15u terug om 10.45
Onze kleuters gaan dansen voor de bejaarden van Lindelo.
Vervoer: gemeentebusje + auto’s
Zwemmen
Lezing in de bib van auteur Jonas Boets.
Vervoer : gemeentebusje + enkele auto’s
Vertrek 9.15u terug om 10.45
Oudercontacten in de kleuterschool
Lezing in de bib van auteur Jonas Boets.
Vervoer : gemeentebusje + enkele auto’s
Vertrek 9.15u terug om 10.45
Bibbezoek Vervoer : gemeentebusje
zwemmen
Rapport en oudercontacten.

Thema’s in de kleuterschool
1KA, 1KB

2KA en 2KB

Week 47 (19 – 23 november) Grootouders
Kleuren
Week 48 (26 – 30 november) Sint
Sinterklaas, Pieterbaas
1k : vrijdag 30 november feesten voor de jarigen.

3KA en 3KB

geen thema
Sint

