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Handen kunnen hart en hoofd laten 

vliegen… 

Goesting hadden Loïc en Lowie 

om Frans, onze klusjesopa, te 

helpen om fluistertelefoons 

voor de leerlingen van 1B van 

juf Elien te maken. 

In de toekomst zal ‘het kotje 

van Frans’ ook gebruikt 

worden om technische 

geletterdheid en vaardigheden 

te stimuleren. 

Alle kinderen hebben talenten. 

Sommige kinderen blinken uit 

om te werken met hun handen. 

Ze willen de handen uit de 

mouwen steken en iets met die 

handen doen, niet alleen 

schrijven, tekenen, scrollen, 

enz.  Iets anders.  

Iets creëren, iets maken… Niet alleen met letters, woorden en zinnen, cijfers en 

getallen, … Niet alleen de materialen aanschouwen maar er iets zinvols mee 

doen.  

Met handen… Maar dan heb je ook een denkend, voelend, controlerend hoofd 

nodig dat denkt en de handen stuurt en het hart aanvuurt tot handelen! 

Bij het doen mag het hart dan gelukzalig en vol goesting kloppen… 

Twinkelende ogen en een fijne glimlach zeggen genoeg! En ik weet zeker dat 

handen hart en hoofd kunnen laten vliegen, en dit in elke woordcombinatie! 



 Nieuws uit het 2e leerjaar 

Vorige week vrijdag beleefden de kinderen van het tweede leerjaar een heel 

sportieve dag!  

Naast de veldloop kregen ze ook een yogales van Nathalie (mama van Jolien D 

C).  

We werden volledig ondergedompeld 

in het thema herfst.  

We deden enkele dieren na, kropen 

door een zelfgemaakt konijnenhol en 

sloten de les af met een heerlijke 

massage bij een herfstverhaal.  

Ook hebben we nog met zelfgemaakte 

letters een zin gemaakt over onze 

school. Wil je weten welke zin? Bekijk 

dan maar eens de instagrampagina van 

onze school.  

Dank je wel Nathalie voor de hele fijne les die je hebt gegeven! We zijn helemaal 

ontspannen aan het zonnig weekend begonnen!  

(Meer info? www.goodvibesyoga.be)  

 

 

 

http://www.goodvibesyoga.be/


 We starten met een ouderplatform, dus meer digitale 

communicatie. 

 

 

 

 



 Herfstwandeling 

Hallo ouders van de 

kleuters…                            

Op maandag ,17 oktober, gaan we met 

alle kleuters een herfstwandeling 

maken. Gelieve gepaste kledij aan te 

geven, afhankelijk van de 

weersvoorspellingen. Ook laarzen 

kunnen nuttig zijn, omdat het bos vaak 

langer nat blijft. 

Met vriendelijke groeten,                                                      

De kleuterjuffen 

 

 Sterlicht is bijna klaar met een nieuwe toneelvoorstelling. 

Details en decor afwerken, techniek afstemmen op een gespeelde 

werkelijkheid, … 

Het belooft een prachtige ontspanningsavond of namiddag te worden. 



 Kasten te koop 

Metalen kasten met schabben. 

De stickers op de kasten zijn gemakkelijk te verwijderen. 



 Jeugdsternieuws 

 

Hallo Jeugdsterkids, 

Deze week moet de leiding nog 

even bekomen van de schitterende 

activiteit van vorige week!  

Niet getreurd, op 23 oktober staan 

wij weer paraat voor jullie. De 

activiteit gaat door van 13u30 - 

16u30. 

Tot dan! 

 

Speelse groetjes, 

jullie leiding :) 

 

 Dag van de Jeugdbeweging 
 

Vrijdag 21 oktober is het Dag van de Jeugdbeweging. Dan tonen we dat we trots zijn 

op onze jeugdbewegingen. We zetten de jeugdbewegingen in de kijker door met de 

outfit van onze favoriete jeugdbeweging naar school te komen. 

Dikke merci aan de leden, de vrijwilligers en de leiding om tijd te maken voor de 

kinderen. Ze leren er zoveel! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Tuintje is klaar en wacht op de lente… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele ouders hebben onder leiding van Cliff, onze voorzitter van de 

Ouderraad, het tuintje al klaargemaakt. Natuurlijk willen enkele kinderen al aan 

de slag. Toch moeten ze nog even wachten… 

De plannen van het nieuwe tuinhuis en opfrissing van de container liggen te 

wachten om uitgevoerd te worden. Ook hier nog even geduld. Dit zal zeker in 

orde komen!  

 

 

 Horloge, hangertje… Af te halen op het secretariaat. 
 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot een volgende keer ! 

Luc 

 

 


