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Bewegen…
Woensdagmorgen waren heel wat kinderen gekleed in hun
outfit van hun favoriete sport. Het was
immers: “Toon je ‘sportclub@school’-dag”.
Ook in de klassen mochten ze vertellen
over hun sport en natuurlijk ook bewegen!
Voldoende lichaamsbeweging is belangrijk
voor de gezondheid.
Als je 10000 stappen per dag zet ben je
goed bezig. Ik denk dat onze kinderen hier
moeiteloos over gaan, zeker als ze bewegingsopvoeding krijgen.
Tijdens een ‘les bewegingsopvoeding’ zag ik de kinderen van het vijfde leerjaar zich ‘volledig
geven’. Sten Van den Eynden en Thijs Van Looveren riepen: “Meester Luc, het ‘goed-in-je-velwandelpad’ hebben we samen 12 en een halve keer afgelegd.
” Training voor de Scholenveldloop dat volgende week vrijdag
plaatsvindt…
Sarah Bigot zei even terloops tijdens de afsluitende estafette
in vier ploegen op de Mastendreef en in het beukenbos:
“Amai ’t is vermoeiend, maar meedoen en je best doen
is belangrijker dan winnen.”
Het “Goed-in-je-vel-wandelpad” werd officieel geopend.
Meester Sven, ik bedoel Krachtige Karel, en de kinderen van
het derde leerjaar hebben een lang en veilig wandel- en
fietsweg gemaakt in het grote bos. Met harken in verschillende
maten waren ze enkele dagen in de weer geweest.
Maar het resultaat is prachtig.
DANKJEWEL
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Scholenveldloop! Komen jullie ook supporteren?
Vrijdag 28 september is scholenveldloop in Wuustwezel (Kattegat).
De leerlingen hebben tijdens de turnlessen goed geoefend op ons gloednieuwe “Goed-in-je-velpad”.
We zijn in supervorm en hebben er zin in.
Een DJ draait coole muziek om ons extra energie te geven.
Maar het sportfeest zou pas echt helemaal top zijn als er mama’s,
papa’s, groutouders, familie,…komen kijken! Wij hopen op veel
aanmoedigingen, dat maakt het lopen nog leuker.
Wisten jullie al dat de kinderen van het eerste en tweede leerjaar
20 minuten lopen, joggen en misschien ook wel eens wandelen?
Start eerste leerjaar: 9.45 u
Start tweede leerjaar: 10.20 u
In drie en vier wordt dat 30 minuten.
Start derde leerjaar: 10.55 u
Start vierde leerjaar: 11.40u!
De toppers uit het vijfde en zesde leerjaar gaan voor 40 minuten.
Start vijfde leerjaar: 12.45u!
Start zesde leerjaar: 13.40u!
Kiwiballen

Kiwi ballen - kiwi ballen - kiwi ballen
Sparen jullie mee voor kiwi ballen voor onze leerlingen op school. We sparen de stickers
van Zespri kiwi’s en plakken ze op een poster. Die mogen we dan naar Zespri opsturen
en in ruil krijgen we kiwi ballen.
De actie loopt tot aan de kerstvakantie.
Aan het prikbord in de gang van de
rode klas hangt een kaftje waar jullie de
stickers mogen insteken.
Alvast bedankt!
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School- en studietoelagen
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Onze eerste papierslag…

Op zaterdag 15 september was er de eerste papierslag.
’t Was een voormiddag hard werken maar iedereen weet waarvoor
we het doen: financiële steun verlenen aan de school om in
‘beweging te blijven’!
Dankjewel aan Ronny en zijn helpers!
De volgende papierslag is op 8 december.

TRADITIES proberen we in ere te houden!
Onze parochie organiseert een seniorennamiddag op
woensdag 10 oktober en op zondag, 14 oktober, een lekker
ontbijt. Beide fijne ontmoetingsmomenten gebeuren in
onze refter. Inschrijven kan via het inschrijvingsstrookje
(achteraan in de nieuwsbrief)!
Maandag 1 oktober is het verlof, Deureindkermis. Véél plezier!
Opendeurdag brandweer is op 7 oktober! Het thema van de opendeurdag is “40 jaar
ziekenwagen” en de “nieuwe multifunctionele autopomp.
De herstellingswerken aan de luchtgroep van de kleuterschool (zie vorige nieuwsbrief) gaan door
op: Data en uren van interventie zullen hoogstwaarschijnlijk volgende zijn:
DINSDAG 25-09-2018: (09h00 tot 12h00)
DONDERDAG 27-09-2018: (09h00 tot 12h00)
Gelieve ons te verontschuldigen voor eventuele niet-doorgang van de Molenheide voor het
verkeer.
Duimen voor juf Griet

"Wij duimen voor een fijn schooljaar maar ook voor juf Griet, dat haar been snel genezen mag
zijn!Groetjes uit de gele klas!"
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Vandaag deden we mee aan de: STRAPDAG

Stappen en trappen! Alle scholen van Wuustwezel deden hieraan mee, onze school natuurlijk ook!
De dagelijkse functionele verplaatsing naar school te voet of met de fiets doen, heeft een impact op
vlak van milieu, mobiliteit en het is bovendien gezond voor iedereen!

Mee(r) “autominderen”…
Wie meer stapt, trapt, het openbaar vervoer neemt of de wagen met anderen deelt voelt zich
opvallend beter.
Geef je gezondheid een boost
Meer autominderen is een erg goedkoop abonnement op de gym. Zo wordt lichaamsbeweging erg
haalbaar en dat hoeft geen tijd of geld te kosten. Gezond leven vraagt dagelijks 30 minuten bewegen.
Met een fietsrit van 4 à 5 kilometer, per dag een half uur heen en terug, kom je dus al een heel eind.
Logisch dus voor wie gaat stappen of trappen, maar ook gebruikers van trein, tram of bus en autodelers
zijn opvallend actiever.
Slaap beter
Wie de auto vaker laat staan slaapt beter. Onderzoekers van de universiteit in het Amerikaanse
Stanford vroegen mensen met slaapproblemen om naar het werk te fietsen. En jawel, de tijd die ze
nodig hadden om in slaap te vallen halveerde en de ‘proefkonijnen’ sliepen een uur langer. Wie meer
beweegt ontspant zich ook en dat helpt om goed te slapen.
Voel je goed in je vel
Regelmatig bewegen is ook goed voor je geest. Je zelfvertrouwen krijgt een opkikker en je verlaagt het
risico op depressie. Bovendien blijkt bewegen een hele effectieve methode om stress te bestrijden. Het
geeft je lichaam een soort van ‘stress-oefening’, waardoor de communicatie tussen zenuwstelsel, hart,
nieren en spieren beter verloopt.
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Al

geprikt?

Zie hieronder!
Toneel Sterlicht
Inschrijven ontbijt parochie

Tot een volgende keer,
meester Luc

Toneel Sterlicht
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