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Veel pluimen maken sterke vleugels: de gira 
Is het jullie al opgevallen dat die eerste maand van het schooljaar, en dus ook van dit 

jaarthema, al ten einde loopt? September stond in het teken van “samen één groot nest 

bouwen”, of begrijp: “vrienden zijn graag samen”. 

Het grote nest waarin iedere maand een vogel een ei komt uitbroeden krijgt meer en meer 

vorm. Is er al een gira, onze vogel van de maand, neergestreken? Groeit daarnaast in alle 

klassen het nestje waar tijdens het schooljaar plannen kunnen groeien, iedereen zich veilig 

mag voelen? Vraag het zeker eens aan de kinderen! 

 

Dag van de sportclub 
Op 28 september zetten we graag alle sportievelingen in de kijker. In dat nest van al dan niet 

competitief fair samen spelen zingen vele vogeltjes zoals ze gebekt zijn. Benieuwd hoe het dit 

jaar zal klinken? Trek je sportclubpak aan als je naar school komt! 

 

Binnenbijboerendag 
Heerlijk: opnieuw mochten de leerlingen van 5 op bezoek op de geitenboerderij van de familie 

Jansen. Veel meer dan de mekkerende viervoeters waren er ook extra kansen van de 

plaatselijke landbouwers om ons een inkijk te geven in hun beroep en dat zo gevarieerd in de 

kijker te plaatsen. Waarvoor we ze hier een zeer grote pluim geven. Ook zij verdienen een plek 

in het nest van ons jaarthema. 

 

Inhuldiging van onze schoolstraat 
Dit schooljaar zijn we gestart met de schoolstraat. Op woensdag wordt het Schoolplein 2x voor 

korte duur afgesloten (van 7u45-8u45 en van 12u-12u30). Op deze manier streven we naar 

een gezonde en aangename schoolomgeving met betere luchtkwaliteit, kansen voor sociaal 

contact, beweging, duurzame verplaatsingen en verkeersveiligheid. We zitten in een testfase 

en bekijken samen wat goed was en wat beter kan. Heeft u opmerkingen of suggesties, spreek 

ons aan of laat het ons weten (oc_desleutelbloem@hotmail.com). Graag nodigen we u uit op 

de officiële opening van de schoolstraat op woensdag 28/9 om 11u50. 
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In principe is de openbare weg van de schoolstraat voorbehouden voor voetgangers, rijwielen 

en speed pedelecs. Toch kan u af en toe een voertuig zien: prioritaire voertuigen alsook 

voertuigen in het bezit van een vergunning (bv. bewoners van het Schoolplein) hebben 

toegang tot de schoolstraat. 

 

Reeds een dag verlof 
Op 3 oktober valt onze eerste facultatieve verlofdag. Niet naar school komen dus. Bovendien 

is er op 4 oktober een personeelsvergadering en zal er die dag geen naschoolse opvang zijn. 

Knoopje in de zakdoek. 

 

Rivierenhof 
Goed uitgerust na de facultatieve verlofdag trekt het vijfde leerjaar op 4 oktober onmiddellijk 

naar het Rivierenhof. Daar wacht in het teken van de week van het bos een biotoopkoffer vol 

opdrachten en proefjes. We hebben ons laten vertellen dat een kompas bij de basisuitrusting 

hoort. Of dat is om zeker niet de bus te missen voor de terugreis? De onkosten zullen op de 

volgende schoolrekening komen. 

 

Naar de boomgaard 
Een boeiende uitstap voor het eerste leerjaar: naar de boomgaard. Daar hangen veel, veel, 

veel meer appels en peren dan ze allen samen zullen kunnen tellen. Om te proeven is dat niet 

nodig. Hoort dat bij het bezoek of is het nog lang naproeven in de klas? En er is veel meer. Het 

leven in en om zo’n fruitboerderij ontdekken ze op 5 oktober. 

 

Saved by the bell 
Op 5 oktober luiden overal ter wereld kleine en grote klokken met een extra klank. Op deze 

internationale dag van de leerkracht plannen we onder de vleugels van Studio Globo een 

letterlijk belmoment tijdens een optocht rond de school. Daarmee mag iedereen horen en 

weten dat alle kinderen, overal ter wereld, recht hebben op kwaliteitsvol onderwijs. Thuis 

moeten blijven, kinderarbeid, discriminatie: de miljoenen kinderen die nog geen schoolbel 

gehoord hebben wensen we dat echt toe. Breng je eigen bel of een klok mee naar school. 

 


