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GBS DE SCHAKEL 

 

 

 
Na de geslaagde voorstelling van onze kleuters tijdens het grootouderfeest, de leerrijke 
herfstwandelingen in de lagere school én de rust van de herfstvakantie, starten we met volle moed 
de tweede leerperiode. 

 
Dankjewel! 
Toch nog even, maar wel zeer graag, een bedankje voor alle ouders en vrienden die op één of 
andere wijze alweer een handje hebben toegestoken om de voorbije periode nog aangenamer en 
vlotter te laten verlopen voor de kinderen. Hartelijk dank. 

 
11 november: Wapenstilstand 
Naast de blijvende oorlogsherdenkingen is stilstaan bij vrede ook erg aan te raden.  Hoe kostbaar, 
hoe broos, hoe snel vergeten en gewoon bevonden. Een gedachte om het hele jaar door in ons mee 
te dragen. 
Die dag kan iedereen nog altijd een stap extra zetten door de actie 11.11.11 te steunen voor een 
rechtvaardigere wereld. Immers : geen vrede zonder rechtvaardigheid.  
 

Kriebelaars met verlof 
De eerste twee maanden van dit schooljaar waren er enkele meldingen in verband met luizen.  In de  
betreffende klassen werden de voorziene stappen gezet en opgevolgd. Na zo’n weekje verlof vragen 
we om alle kinderen te controleren en eventueel te behandelen. Grijpt iedereen even deze kans ? 
 

Oproep van het oudercomité 
Van 20 tot 24 november is het Voorleesweek. Graag willen we iedereen aansporen om voor te 
lezen. Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de fantasie stimuleert. Omdat voorlezen nieuwe 
werelden opent. Niet alleen bij jonge kinderen, maar ook bij kinderen die zelf al lezen.  
Wie van jullie heeft zin om gedurende de voorleesweek tijdens de middag een half uur voor te 
lezen? Op een gezellig plekje in de kleuterschool of lagere school zet je je met een groepje 
kinderen en lees je voor uit een eigen boek of een boek van de school. Dit gaat door tijdens de 
middagspeeltijd van 13u tot 13u30. Heb je zin om gezellig met de leerlingen in een boek te 
duiken, laat het ons dan snel weten. Hoe meer voorleesplezier, hoe beter! 
Inschrijven kan via Ocdeschakel@telenet.be OF één van onze leden. 
 

 
 
 



Het goede doel 
Naar jaarlijkse gewoonte zetten de lln van het 6de leerjaar, geruggesteund door alle andere 
klassen van onze school, weer hun beste beentje voor om geld in te zamelen voor het goede 
doel. 
In het kader van "de Warmste Week" van studio Brussel, zullen ze een heuse klaskrant maken 
over blindengeleidehonden en wat daar allemaal bij komt kijken. 
Deze krant wordt dan, samen met enkele andere zelfgemaakte gadgets, op de plaatselijke 
markt in de Kerkstraat te Sint-Lenaarts (vlak voor de schooldeur) verkocht. Dit op donderdag 23 
november a.s. 
De opbrengst gaat integraal naar de vzw Scaledogs, een organisatie die deze honden opleidt en 
aan een baasje koppelt. 
Hopelijk mogen we tijdens de "Warmste Week" in december weer een geweldig bedrag 
gaan bekendmaken aan Studio Brussel in het provinciaal domein van Puyenbroeck. 
De komende weken zal onze klas geregeld omgevormd worden tot een heuse redactie om de 
krantjes tijdig klaar te krijgen. 
Onze school organiseert hiervoor ook nog een kerstmarkt en ook ouders zullen via gekoppelde 
acties nog bijdragen leveren. 
 

Helpende handen gevraagd 
Ons oudercomité betaalt voor elk kind van onze school de bijdrage van €7 zodat er een heel 
schooljaar lang elke woensdag een lekker stuk fruit klaar ligt in de klas van uw kind.  
Daar is het niet mee gedaan, dat fruit moet gehaald en verdeeld worden. Hiervoor zorgt weerom 
ons oudercomité! 
MAAR nu komt het:  al dat fruit moet, zeker voor onze kleuters en afhankelijk van de soort, geschild 
worden. 

 We zijn op zoek naar mama’s, papa’s, grootouders, vrienden, kennissen die op woensdagen 
in de voormiddag tussen 9 en 10 mee willen komen schillen. 

Interesse, graag even de strook onderaan invullen, meegeven en u wordt gecontacteerd door het 
oudercomité om verder af te spreken. 
 

Oproep 
 We zijn op zoek naar ijzerdraad. Hiermee willen we in het 1ste, 2de en 3de leerjaar gaan 

knutselen. Indien je thuis nog ijzerdraad hebt liggen waar niets mee gedaan wordt, kan je dat 
in de school afgeven. Het wordt nuttig besteed. 

 De kleuterleidsters moedigen de kleuters aan om hun jas en mutsen, handschoenen en sjaal 
zelf aan de kapstok weg te hangen. Dit alles past in het ontwikkelingsdomein van 
zelfredzaamheid. 

 



 Niets is zo vervelend te moeten merken dat de lussen aan de jassen stuk zijn en dat sommige 
kledingstukken geen naam bevatten. Mogen we een dringende oproep doen aan onze 
ouders om hiervoor zeker te zorgen. Ook de kledingstukken van onze leerlingen in de lagere 
school worden best voorzien van hun naam. 

 

Enkele belangrijke data 
8 november Fruitdag door het oudercomité 
9 november Zwemmen 1ste, 2de en 3de leerjaar 
13 november BIB-bezoek 
14 november Toneel voor 1ste en 2de leerjaar 
16 november Zwemmen voor 1ste, 2de en 3de leerjaar 

Geen nabewaking in de school 
23 november Toneel - De liegenaar: 6de leerjaar . 

Zwemmen voor 1ste, 2de en 3de leerjaar 
Krantjesverkoop op de markt door 6de leerjaar 

30 november Toneel voor 3de en 4de leerjaar 
Zwemmen: 1ste, 2de en 3de leerjaar 

1 december Sint op bezoek 
 
 

Het oudercomité organiseert een spetterende fuif op 27 januari 

2018 in feestzaal l’Artisjok. 

Zet het al in uw nieuwe agenda!! 

 

 
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
Ik(uw naam): ………………………………………………………………………wil wel op bepaalde woensdagen  
mee komen fruit schillen in de school. 
 
Mijn telefoonnummer is ………………………………………………….. …. 
 
Mijn e-mailadres is ……………………………………………………………………………………………………….. 
 
O 18 december 2017    O 12 februari 2018 

O 8 januari 2018     O 19 februari 2018 

O 15 januari 2018    O 26 februari 2018 

O 22 januari 2018    O 5 maart 2018 

O 29 januari 2018 

O 5 februari 2018 


