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   NIEUWSBRIEF 

                               GBS DE SLEUTELBLOEM 

 

Met beide benen stevig in oktober. Voor sommigen betekent dat aan de haast tastbare 

horizon een weekje verlof voor het grijpen ligt. Toch nog even enkele berichten en wie weet 

interessante en nuttige aandachtspunten. 

 

Dag van de jeugdbeweging en rapport 
Hebben die twee ook dit jaar iets met elkaar te maken? Ja, dus. Op vrijdag 22 oktober valt 

voor de leerlingen van de lagere school het eerste rapport in hun nieuwsgierige handen. Zoals 

vorig jaar is dit voor de aanloop, het herstarten en de eerste nieuwe leerstof wat te beperkt 

om daar gewichtige cijfers aan te koppelen. We verwoorden in een situatieschets waar de 

kinderen bij de start van dit schooljaar in hun leerproces staan. Waar nodig, of bij 

verrassingen, is er de laatste week voor het herfstverlof een kans tot oudercontact. 

Voor die mogelijke oudercontacten zal iets vroeger een inschrijvingsbriefje worden 

meegegeven. Dat lijkt lastig. Het hoeft dat niet te zijn. Bedenk thuis even hoe het loopt, wat 

vlot of lastig is, en beslis op die basis of een contact nu reeds nodig is. Na evaluatie van het 

vorige jaar denken we dat een direct contact in de klas een gesprek toch een extra waarde en 

duidelijkheid kan meegeven. Graag zien we jullie dus ook op school verschijnen. Daarnaast 

kan het bijvoorbeeld boeiend of handig zijn om met beide ouders eens samen een gesprek te 

kunnen voeren. De kinderen daarvoor alleen thuis laten is dan niet zo geweldig. Zo'n gesprek 

kan op school of via de computer. Denk er dus inderdaad al eens over na hoe en wat jullie 

denken te doen. Met die ingevulde briefjes hebben we dan net iets meer tijd om alles te 

plannen. Dat die uitnodigingen niet absoluut van een rapport moeten afhangen bewijzen de 

kleuters. Ook hun ouders krijgen een uitnodiging en zijn zeer welkom voor een gesprek. 

Niet vergeten: we waren gestart bij de dag van de jeugdbeweging. Alle kinderen die lid zijn 

mogen hun sjaaltje, hun pet, hun hemd of welke uitrusting ze voor spel, avontuur of 

ontdekking nodig hebben, die dag aantrekken om naar school te komen. We maken er een 

kleurrijke en diverse groepsfoto van. 

 

Heel-huids 
Op 25 oktober trekt de instapklas het schoolse theaterseizoen op gang. Is dat een te zware 

opdracht voor de kleinsten onder ons? Wat ze zeker zullen doen is de voorstelling "Heel-

huids" van de groep "Nat Gras" bijwonen. Voelen, woelen, met lange benen doorheen het 

natte gras in het grote bos? Muziek en dans zal ze zeker bevallen. Bovendien vermoeden wij 

dat ze zelf ook nog enkele pasjes zullen mogen doen. De deelnameprijs van 5 euro komt later 

op de schoolrekening. Geen geld voor zo'n ervaring! 



Rollebolle 

Op 18 oktober trekt de derde kleuterklas naar de sporthal om te “rollebollen”. Beweging, 

plezier en succes gegarandeerd. Alles gebeurt binnen de schooluren. 

 

Rivieren-hof? 
Al eens nagedacht wat dat kan zijn? Op zijn Venetiaans op een gondel doorheen feërieke 

tuinen? Of toch, zoals de kleuters hierboven, met beide voeten op de grond, al dan niet 

doorheen het natte gras? Het vijfde leerjaar gaat op 28 oktober op uitstap naar het 

Rivierenhof. Wat ze daar werkelijk beleefd hebben, mogen ze nadien zelf vertellen. Je mag 

het ze ook altijd eens vragen! 

 

Volksspelen mét heerlijke soep 
Op 29 oktober, de dag voor de herfstvakantie, organiseert het zesde leerjaar voor de kinderen 

van de lagere school een namiddag vol uitdagende en fantasierijke spelletjes. Hoe we dat 

weten? Omdat ze nu reeds dromen en plannen en die plannen aan het uittekenen zijn. Heerlijk 

is het nieuws dat dit jaar het vierde leerjaar weer aan de slag kan met pompoenen en andere 

soepingrediënten. Wees er verzekerd van dat het een strijd zal zijn op het scherp van de snee. 

Voor de groenten. De leerlingen zelf zijn voorzichtig en vooral bekommerd om de smaak en 

de geur die in zowat de hele school zal hangen. Veel succes voor de beide klassen en minstens 

zoveel prachtigs voor allen die ervan mogen genieten. 

 

Werken in de Hendrik Schoofsstraat 
Wellicht hebben de gebruikers van de Hendrik Schoofsstraat gemerkt dat men de ruïne van 

de brand aan het opruimen is. Vervolgens hopen we dat er wat moois in de plaats zal 

verschijnen. Dat betekent voor een hele periode werken in de straat. Een veilig, nuttig en 

wellicht soms noodzakelijk alternatief is dan fietsen langs de bib doorheen de Mudeusstraat. 

Volg het goed op en test het traject toch tijdig uit. 

 

Pierewierewiet van wie is dit? 
U herkent het misschien, een trui die spoorloos verdween, een jas die nergens meer te vinden 

is? Misschien ligt het verloren voorwerp wel ergens zonder eigenaar op school. We kregen 

een goede suggestie om vanuit het oudercomité iets te doen rond de verloren voorwerpen. 

Het probleem stelt zich vooral op de lagere school. Als wijze van experiment zullen we op 

woensdag 27/10 en vrijdag 29/10 na de schooluren buiten aan de poort van de lagere school 

een tafel zetten met daarop de verloren voorwerpen. Zo kan u misschien even een blik werpen 

op deze spullen en slagen we er in om enkele objecten en eigenaars terug met elkaar te 

herenigen.  


