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Sinterklaas komt naar
Wuustwezel…
Maar eerst….

… nog even ‘14-’18,
de sfeervolle ontroerende herdenking van de
Groote Oorlog,
ook in onze gemeente, op 11 11.
De tekst die Joren voorlas, is verder in de
nieuwsbrief te vinden.
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Zaterdag 17 november 2018: Sinterklaas op het dak van ons gemeentehuis
Om 18 uur maakt de Sint zijn opwachting op het dak
van het gemeentehuis. In zijn praalwagen vertrekt hij
door de donkere straten van Wuustwezel samen met
de prachtige lichtstoetwagens. Flikkerende lichten
en verbazende verwonderde kindergezichtjes zijn
gegarandeerd aanwezig!
Een heus Sinterklaasfeest is er om 20.00u (met
optredens, animatie, muziek, lekkere hapjes en
drank).
Praktische informatie: lichtstoetwuustwezel.be
Op stap naar het secundair onderwijs
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Jeugdsternieuws…
Zaterdag komt Sinterklaas aan in Wuustwezel!
JOEPIE !
Wij staan tijdens de lichtstoet klaar met warme chocomelk, wafels en een
jenevertje voor de mama's en de papa's!
Jullie kunnen ons vinden voor het posthuis. Tot dan!

Fluo-Oudernieuws…
Fluopa Tim en Fluoma Liesje zijn ontzettend content
dat de meeste kinderen met een fluohesje of fluobag
naar school komen.
Zéér belangrijk in deze donkere ochtenden is dat onze
kinderen gezien worden.
Ze vonden het ook belangrijk dat onze kleuters met een
fluohesje naar school komen. Een ouder aan de hand
geeft wel bescherming maar geen zichtbaarheid!
Fluo geeft zichtbaarheid in de dag.
De reflecterende stroken geven weerkaatsing van licht
als het donker wordt en is.
Grootouderfeest 23 november 2018
Dit is een feest, exclusief voor onze fiere grootouders van onze kleuters!

Alles verklappen we natuurlijk niet, maar we lichten toch graag een tipje van de sluier.
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8.45u: de deuren gaan open
9.30u: start met optreden van onze sterren van de kleuterschool
Juf Lea begon enkele weken geleden om een verhaal te schrijven rond het thema. Dat verhaal is af.
Alle kleuterjuffen zochten naar een tof onderwerp voor het feest.
Ongelooflijk ‘zillig’ is dat er spontaan hulp werd geboden vanuit de kinderen van het zesde leerjaar.
Het nieuwe leerplan ZILL verwelkomt zulke initiatieven!
De kinderen van het 6de nemen hun taken plichtsbewust op:
Presentatie: Victor Nagels, Joppe De Meyer
Jury: Berre Van Looveren, Phéline Veldeman, Lin Van den Bergh
Technische dienst (geluid, muziek, attributen op podium): Jules-Léon d’Orlando, Mathias De Blick,
Wiske Van Looveren, Robbe Balthazar, Nick Dossogne, Wout De Wit
Showballet rode klas: Lore Leenaerts, Jinthe Wouters, Maud Speltincx
Showballet oranje klas: Eliene Fleerakkers, Janne Loos, Lisse Noppe
Showballet groene klas: Yanah Wouters, Manon Marest, Senne Breugelmans
Showballet blauwe klas: Lien Van Looveren, Ilona Bäumer
Decorontwerpers: alle leerlingen van het 6de
Optredens:

al onze sterren van de kleuterschool, natuurlijk!
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Voorleesweek

Alle meesters en juffen lezen graag. Ze zijn echt gebeten door een leesmicrobe en dat willen ze
graag delen met alle kinderen.
Volgende week worden er momenten gekozen waar de juffen en meesters van de lagere school eens
iets tofs, spannends, … willen voorlezen in een andere klas. Leuke tijd voor hen én voor de kinderen!
Tweede OPROEP oranje klas!

In de oranje klas zoeken we nog naar 4 voetbalnetjes.
We willen deze graag gebruiken tijdens het grootouderfeest en ze worden weer terugbezorgd
nadien.
Wie thuis zo’n netje heeft liggen en dit even kan missen mag het aan meester Luc of aan juf
Debby bezorgen.
Hang er dan best een kaartje met de naam erop aan vast. Zo weten we aan wie we het mogen
terugbezorgen nadien.
Alvast erg bedankt!
Groetjes van de oranje klas
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Vormselnieuws
Op woensdag 21 oktober was ons thema
“omgaan met armoede”.
Voorgaande jaren gingen we altijd op
bezoek in 't Schakeltje te Essen, een
welzijnswinkel voor arme mensen.
Maar dit hebben we in Wuustwezel ook,
zelfs in Sterbos, nl. de Sociale
Kruidenier die gelegen is naast de
Kringloopwinkel. Dus waarom zouden
we daar niet naartoe gaan met onze
vormelingen. Dat hebben we dus gedaan.
We hadden onze vormelingen in 2 groepen verdeeld : de ene groep ging eerst langs de Kringloopwinkel
en de andere groep langs de Sociale Kruidenier. Na de pauze wisselden de groepen zodat iedereen
alles gezien zou hebben.
De vormelingen kwamen te weten hoe de
Kringloopwinkel werkt en lieten hun
speelgoedje, dat ze konden missen thuis,
daar achter.
Ze leerden ook de Sociale Kruidenier
kennen. Dit is enkel bestemd voor arme
mensen die van het OCMW een kaart
krijgen om er elke donderdag te komen
winkelen. Ze kunnen enkel de
basisproducten kopen aan heel goedkope
prijzen.

De kinderen kwamen tot besef dat het niet voor iedereen evident is zomaar te winkelen.
Het was een leerrijke middag.
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Uitnodiging voor onze vormelingen

bezoek aan
dagcentrum
"De Oever"
✓ wanneer : woensdag 21 november 2018
✓ uur : van 13.50 uur tot 16.00 uur
✓ waar : dagcentrum "De Oever"
Gasthuisstraat
10, 2990 Wuustwezel-Gooreind
✓ meebrengen : - schrijfgerief
- vormselkaftje
- sjaaltje (mag je aandoen)
- sportieve kledij aandoen
- een goed humeur
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Het vierde leerjaar werkt aan het jaarthema!

Onze sportieve vrienden, Lenige Lilly, Tamme Tine, Sportieve Suzie en
Krachtige Karel hebben tijdens het jaarthema ‘Goed in je vel’ onze
klas, het vierde leerjaar, uitgekozen om te werken rond gezond
lunchen op school. Daarom bedachten wij de volgende actie :
ELKE DONDERDAG IN DE MAAND NOVEMBER …

We kijken er al naar uit!

Wat een geslaagde eerste editie van 'pimp je brooddoos' was het de voorbije donderdag. De
Groetjes,
leerlingen van het 4de leerjaar maakten begin deze
week reclame in alle klassen om vandaag met
een gezonde originele brooddoos naar school te komen!
We zijn ontzettend blij dat iedereen zijn best
de leerjaar!
het
4
gedaan heeft. De lunch zal ongetwijfeld nog lekkerder geweest zijn dan anders! Dank je wel voor
jullie inzet! Er staan ondertussen heel wat foto's op onze website.
We kijken al uit naar volgende week!
Groetjes,
van iedereen van het 4de leerjaar!
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CREATIEF en
MOOI en
GEZOND én
LEKKER
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Onze 16e herfstwandeling. Nog 7 keer slapen…
De Tuin van Eden sponsort onze herfstwandeling door twee prachtige prijzen te schenken aan de
winnaar van de kinderen en de winnaar van de volwassenen.
Inschrijven kan nog tot en met maandag 19 november.

16e herfstwandeling

vrijdag 23 november 2018
Graag nodigen we familie en vrienden uit
om deel te nemen aan de 16e herfstwandeling.
Het belooft weerom een fijne editie te worden.
99% van de wandeling is in het bos!

VAN HARTE WELKOM!

De wandeling kadert in het thema van GOED IN JE VEL,
het jaarthema van onze school!

Achteraan deze nieuwsbrief vinden jullie nog een inschrijvingsformulier.

Verloren voorwerpen…

Gouden TIP
Als we de naam van de kinderen op een doosje, een fles, een
brooddoos vinden, kunnen we die dingen gemakkelijk
terugbezorgen.
Ook op een lipje in een jas, trui, T-shirt, … kan een naam
geschreven worden…
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Droomboom (voorgelezen door Joren Van Looveren op 11 november 2018)
Op de speelplaats en het speelbos spelen we ‘Soldaat en Vijand’.
Twee groepen.
Een van vier en een van vijf.
“Dat is oneerlijk, dat is ongelijk!” roept Amy.
Stef, heel zijn lijf recht en hoofd naar boven, roept:
“Maar jij doet niet mee, Amy! “
Amy gaat weg. Hoofd naar beneden. Lippen ook.
Rustig gaat ze kastanjes ruilen tegen eikels en gekleurde bladjes.
Rustig met ook rustige anderen die ook niet meedoen aan dat spel.
De groep van de soldaten vallen de vijanden aan.
De groep van de vijanden vallen de soldaten aan.
Van onze vingers maken we geweren.
Vuistje maken, wijsvinger laten wijzen en duim omhoog!
Ziet er écht uit. Een echte revolver die ook prima werkt.
Eén keer ‘PANG’ roepen is dood en dan tot 20 tellen.
Kunnen we weer verder.
We spelen.
Ineens komt het venijn naar boven.
Eliah scheldt en Marie vloekt.
Nicolas geeft Zyad een ruwe duw en hupsakee.
Ruzie: woorden in het Engels, getrek en gesjot en gemot.
Het spel wordt te écht!
De juf stuurt ons dan naar de muur.
Om af te koelen want we koken. We kijken naar onze voeten. Onze tanden klemmen we op elkaar. Warre hikt en snikt dat hij hier
niets mee te maken heeft. Ook Nicolas houdt zich van de domme: “Oorlogske spelen? Ik was paddenstoelen aan het zoeken!”
Maar hij was het verdorie die mij tegen een tak duwde, net naast mijn oog, net boven mijn mond.
Amy komt langsgelopen. Hoofd recht vooruit. Glimlacht. Pinkt naar mij.
Kijkt naar de eikels en gekleurde bladeren in haar hand.
Naar huis met een rode nota in mijn agenda.
Na Karrewiet vlieg ik naar mijn bed.
’t Wordt ook warmer onder het deken.
Ik geeuw.
Ja, dromen ga ik doen.
Samen met Amy.
In het bos de eikels verstoppen onder de bladeren, in de grond.
Wie weet wat er van komt…
Misschien wel één speciale reusachtige boom:
vol met allerlei dingen, eikels en kastanjes, appels, appelsienen, koeskoes, kookpotten, aaifoons, (telefoons die met de vingers
worden gestreeld), grapje, tenten, waterflessen…
Een speciale reusachtige droomboom met allerlei vruchten die iedereen mag plukken.
Een droomboom vol met wereldvrede.
En morgen?
Tijdens de speeltijd ga ik voetballen!
Of?
Euh…Neen… Zeker weten:
met Amy spelen!

Tot een volgende keer,
meester Luc
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16e herfstwandeling
vrijdag 23 november 2018

Graag nodigen we jullie, familie en vrienden uit op onze 16e herfstwandeling.
Van 18.00 uur tot 20.00 uur kan je aan de sporthal vertrekken voor de 16e Herfstwandeling door een stukje van ons
mooie Sterbos, helemaal door de bossen...
Onderweg worden er activiteiten voorzien op 2 niveaus: voor kinderen en voor volwassenen. Uit de oplossingen
worden er twee gelukkigen geloot die een geschenk krijgen en dit om 21.30 uur.
Tijdens de wandeling kan iedereen zich opwarmen bij een tas warme, lekkere soep.
Jeugdster zorgt onderweg voor een hartverwarmend ontvangst met jenever, chocomelk en een versnapering.
Na de wandeling kan iedereen genieten van een lekkere appelbol, worstenbrood, fruitvlaaike of hotdog in de sporthal.
Een lekkere kop koffie, een frisdrank of een frisse pint zijn daarbij natuurlijk ook te verkrijgen.
Om alles tijdig te kunnen bestellen, vragen we in te schrijven met onderstaande strook. De inschrijvingsstrook wordt
ten laatste op maandag 19 november aan de klastitularis bezorgd. De betaling van zowel drank als eten gebeurt
ter plaatse.
Let wel: als u lekkernijen besteld heeft en de avond zelf niet aanwezig bent, zullen we deze toch moeten verrekenen én
inschrijvingen die na 19 november aan ons worden bezorgd, moeten we weigeren en dit om louter praktische redenen.
Wij hopen hiervoor op uw begrip.
Onze 16e editie van onze herfstwandeling wordt zeker een kanjer van een feest om nooit te vergeten.
Namens de leden van de Ouderraad, leerkrachten en meester Luc

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

INSCHRIJVING

16e HERFSTWANDELING 23 NOVEMBER 2018

Naam:
adres:
schrijven in voor de

……. volwassen wandelaar(s) x € 1,50 =

€ ………..

herfstwandeling met:

……. kleine wandelaar(s) = GRATIS

en bestellen hierbij :

……. dubbel worstenbrood x € 3,10 =

€ ………..

……. enkel worstenbrood x € 2,60 =

€ ………..

……. appelbol x € 2,60 =

€ ………..

……. hotdog x € 1,50 =

€ ………..

……. fruitvlaaike x € 2 =

€ ………..
Totaal bedrag = € ……………….
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