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   NIEUWSBRIEF 

                               GBS DE SLEUTELBLOEM 

 

BinnenBijBoerendag   
Plukken apen werkelijk een brood uit een apenbroodboom? En een brik melk wordt toch 

zeker in een fabriek gemaakt! Is dit zo? Waar je in het vijfde leerjaar zeker wel een antwoord 

op kan krijgen, is waar brood en melk en nog veel meer van ons voedsel vandaan komt.      

Ze trokken met de hele klas naar de BinnenBijBoerendag. Het was een veelzijdig avontuur 

om te ontdekken wat voor variatie er op de 

landbouwbedrijven in onze gemeente te vinden is. 

Graag danken ze allen die de dag organiseerden, 

kleur gaven en vooral uitgebreid en boeiend de 

wereld achter ons voedsel openstelden.  

 

Vlaamse Loopweken 
Op een drafje rond het voetbalveld: zo kennen velen de scholenveldloop. Vanaf dit jaar wordt 

die gebeurtenis omgetoverd in een BELEVINGSLOOP voor de kinderen van de lagere school. 

Niet alleen een andere naam, eveneens een andere invulling. Beleven kan heel wat verder 

gaan dan louter zo snel mogelijk het ene been voor het andere zetten. Op dinsdag 28 

september gaan we op de loop. Welke verrassingen en wat voor leuks er voor de kinderen te 

beleven vallen, vertellen we nog niet. Bij wie met open ogen en oren het parcours aflegt, valt 

de mond misschien wel open. Van verbazing, en nog handig ook voor wat extra zuurstof in je 

longen. Beleef het en doe zeker sportieve kledij aan. 

 

Dag van de sportclub 
Woensdag 29 september is het de dag van de sportclub. Allen die lid zijn van een sportclub 

zien we die dag graag in hun sportkledij naar school komen.  Daar maken we zeker een leuke 

groepsfoto van.  

 

Dagje thuis 
Maandag 4 oktober is het, zoals op de schooljaarkalender stond, een eerste rustdag in het 

schooljaar. Om dinsdag fris uitgeslapen aan de tweede helft van de eerste periode te 

beginnen! 

Dubbel op de kalender: achter 13 oktober staat er een pedagogische studiedag vermeld, wat 

betekent dat alle kinderen ook die dag thuis mogen blijven. De kans dat het vergeten wordt is 

klein, maar je weet maar nooit.  



Geen naschoolse opvang 

Opnieuw iets om in de gaten te houden: op dinsdag 5 oktober wordt er vergaderd door de 

leerkrachten en is er dus zoals aangekondigd op de jaarplanning geen naschoolse opvang. 

 

Saved by the bell 
Dinsdag 5 oktober organiseren we een Saved by the Bell-actie: “Leerlingen en leerkrachten 

zijn soms opgelucht als ze ’s avonds de schoolbel horen. Miljoenen kinderen en jongeren 

horen  die schoolbel zelden of nooit rinkelen.” Die gedachte uit de brochure van Studio Globo 

nemen we mee om speels het recht op onderwijs voor iedereen in de aandacht te brengen. 

 

Schoolfotograaf 
Op vrijdag 8 oktober komt de schoolfotograaf op bezoek. Er worden foto’s van de kinderen 

gemaakt: individueel en per gezin. Later ontvangt u een voorbeeld om dan volledig vrijblijvend 

wel of niet die foto’s digitaal te bestellen. 

 

Naar de appelpluk 
Het eerste leerjaar reist op 6 oktober naar de enorme boomgaard van de firma Bruneel-Cox. 

We hebben in de verkeersweek, dankzij een beloning van Sam de Verkeersslang, allemaal al 

een sappig appeltje geknabbeld. De leerlingen van één zullen het fruitbedrijf waar die 

vandaan kwamen helemaal verkennen. Die dag is er voor hen geen boekentas nodig. Breng 

wel een plastieken tasje mee met laarzen of reserveschoenen. Zo kan je nadien met droge 

voeten terug in de bus. 

 

Woordelijk rapport  
September zit er haast op! Ook thuis hebben ouders kunnen volgen hoe er in de lagere school 

stevig herhaald is en hoe er ook nieuwe brokjes leerstof aan bod gekomen zijn. Hoe zijn die 

eerste stappen in het nieuwe schooljaar verlopen? Nog een beetje aanpassen, een tikkeltje 

de leergewoontes herschikken of juist niet, de vertrouwde weg kunnen blijven bewandelen? 

Oktober vliegt even snel aan ons voorbij. Dan past het na die eerste periode om ouders aan 

de hand van een rapport en een oudercontact de kans te geven er samen even over te 

beraadslagen. Het rapport blijft beperkt tot woorden. Dat betekent niet dat we er beperkt 

overheen gaan. In die woorden proberen we te vatten hoe de start verlopen is, waar we 

samen verheugd over mogen zijn, wat eventueel een tikje extra aandacht verdient. Dit omvat 

niet alleen de leerinhouden. Sociale vaardigheden, welbevinden en alles wat het rijke 

kinderleven kan invullen mag aan bod komen. Ook voor de kleuterschool staan er eind 

oktober oudercontacten gepland. In een volgende nieuwsbrief kondigen we aan hoe het 

concreet zal verlopen. Nu mag iedereen al iets of wat nieuwsgierig worden.  

 

 


