
 

 

 

 

 WELKOM OP DE 18e Herfstwandeling  

Ook op vrijdag, 18 november 2022, is er onze 18e herfstwandeling. Dit wordt 

georganiseerd door onze Ouderraad en het leerkrachtenteam! 

Vanaf 18.00 uur tot 20.00 uur kan je aan de refter vertrekken voor een 

avondwandeling door een stukje van ons mooie Sterbos, helemaal door de 

bossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Achteraan deze brief, vinden jullie een inschrijvingsstrook. 

Nieuwsbrief 11 

Schooljaar 2022-2023 

10 11 2022 

Wapenstilstand… 

Iets van het verleden voor nu? 

In Oekraïne en elders? 

Willen jullie de bossen sfeervol 

verlichten met lampions? 

Alle kinderen die een zelfgemaakte 

lampion maken en meebrengen, 

krijgen voor de wandeling een 

nepkaarsje.  



 Grootouderfeest  

Op  vrijdag, 18 november 2022,  is 

er  weer het grootouderfeest zoals 

we dat al vele jaren gewend zijn in 

onze school.  

Al onze kleuters zullen optreden in 

een schitterend verhaal van Lieve 

Baeten, Nieuwsgierige Lotje!  

Het is een hartverwarmend feest voor grootouders en overgrootouders. 

De deuren gaan open om 8.45 u. De optredens starten om 9.30 u. 

We ronden af om 11.00 u. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Verloren voorwerpen… 

Heel vaak blijven fluohesjes, jassen, 

koekendoosjes enz. in de school… 

Gouden TIP 
Als we de naam van de kinderen op een doosje, een fles, een brooddoos 

vinden, kunnen we alles gemakkelijk terugbezorgen. 

 

Ook op een lipje in een jas, trui, T-shirt, … kan een naam geschreven worden…  
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 Warm initiatief 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De mama & papa van Cas en Luce Van Looveren organiseren samen met een bevriend koppel een 

evenementje voor het goede doel. 

Zij nodigen jullie van harte uit om mee te vlammen tegen kansarmoede! 

Zaterdag 19 november vanaf 13u30 @ Bredabaan 211, Braken straatje 

Speelweide met animatie voor de kids 

17u30 kinderdisco 

Veel lekkers voor jong en oud 

t.v.v. de warmste week 

Kortom BUITENGEWOON GEZELLIG SAMENZIJN 

Maken jullie het mee gezellig?  Breng familie & vrienden mee! 

Bevestig je komst via whatsapp 0499/61.63.75 



 Wapenstilstand: 11 november 

 

 

Morgen op 11 november herdenken we het einde  

van de Eerste Wereldoorlog…  

Op 11 november 1918 kwam er officieel een eind  

aan de Groote Oorlog. In een bos bij het Franse  

stadje Compiègne, ongeveer tachtig kilometer ten  

noorden van Parijs, werd die dag om de  

wapenstilstand gesloten. In Compiègne staat  

vandaag de dag een replica van de historische  

treinwagon. De originele wagon werd in de zomer van 1940 naar Berlijn overgebracht. Kort 

voor het eind van de Tweede Wereldoorlog werd hij in brand gestoken. 

De ondertekening vond overigens plaats om 5 uur ‘s nachts terwijl bepaald was dat de 

wapenstilstand om 11 uur in ging. Na de ondertekening werd er dus nog enkele uren 

gevochten. Overigens viel het laatste slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog volgens de 

overlevering pas na de intrede van de wapenstilstand. Om 11.01, één minuut na het officiële 

einde van de oorlog, sprong de jonge Duitse officier Tomas namelijk uit zijn loopgraaf om 

de Amerikanen te informeren dat zijn soldaten zich zouden terugtrekken. De Amerikanen 

hadden echter als gevolg van een communicatiefout nog niets vernomen van een 

wapenstilstand, en dus schoten zij de Duitser prompt neer. “Juist op het moment dat hij ter 

aarde stortte, verdween het wapengekletter en werd het vervangen door een 

verschrikkelijke stilte”, zo schreef men later in het legerdossier van Tomas. Hij wordt gezien 

als het laatste slachtoffer van de Eerste Wereldoorlog die in totaal aan meer dan 10 miljoen 

mensen het leven kostte.  

 

 

 
 

 

 

 



 Mijmering… 

Hiernaast staat het gedicht van John 

McCrae (1872-1918) over klaprozen 

aan het westelijk front: In Flanders 

Fields. De Canadese legerarts schreef 

zijn gedicht op 8 december 1915, 

toen hij zag dat er grote klaprozen op 

oorlogsgraven bloeiden. McCrae 

gooide het papier waarop hij het 

gedicht schreef weg, maar een 

collega-officier vond het en stuurde 

het gedicht hierna naar verschillende 

Londense tijdschriften. 

 

Tom Lanoye vertaalde het gedicht in 

2000: 

 

 

 

 

 

 

 

 



 De Sint vertoeft zaterdag in de buurt...  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op woensdag 23 november vereert de Sint onze school met een 

bezoek! 

 

Tot een volgende keer, 

meester Luc 

 



 

 

 

 

 

 

Graag nodigen we jullie, familie en vrienden uit op onze 18e herfstwandeling.  
 

 

Van 18.00 uur tot 20.00 uur kan je aan het Wijkhuis vertrekken voor een avondwandeling door een stukje van 

ons mooie Sterbos, helemaal door de bossen. Kinderen met een zelfgemaakte lampion krijgen een nepkaarsje. 

• Onderweg is er een quiz op 2 niveaus: voor kinderen en voor volwassenen. Uit de oplossingen worden 

er vier gelukkigen (3 kinderen en 1 volwassene) geloot die een geschenk krijgen, geschonken door de 

Tuin Van Eden. De loting gebeurt door de kinderen van de leerlingenraad in de week van 21 november. 

De winnaars worden bekend gemaakt in de nieuwsbrief van 25 november.  

• Tijdens de wandeling kan iedereen zich opwarmen bij een tas warme, lekkere pompoensoep met 

balletjes.  

• Jeugdster zorgt onderweg voor een hartverwarmend ontvangst met jenever, chocomelk en een 

versnapering.  

• Na de wandeling kan iedereen genieten van een lekkere hamburger, veggieburger, braadworst en 

hotdog.  
 

 

Om alles tijdig te kunnen bestellen, vragen we dit te doen met onderstaande strook. De inschrijvingsstrook wordt 

ten laatste op dinsdag 15 november aan de klastitularis bezorgd.  De betaling gebeurt ter plaatse.   
 

Als u lekkernijen besteld heeft en de avond zelf niet aanwezig bent, zullen we deze toch verrekenen via de 

schoolfacturatie.  
 

Onze 18e editie van onze herfstwandeling is een aanrader voor familie en vrienden. Tot dan! 
 

Namens de leden van de Ouderraad, leerkrachten en meester Luc 

 

 

 

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

INSCHRIJVING en BESTELLING LEKKERNIJEN  

Naam (kind + klas):  

adres:  

schrijven in voor de 

herfstwandeling met: 

……. volwassen wandelaar(s) x € 2,00 = 

……. kleine wandelaar(s) = GRATIS 

€ ……….. 

en bestellen hierbij : ……. hamburger x € 5,00 = € ……….. 

 ……. veggieburger x € 5,00  = € ……….. 

……. Braadworst x  € 5,00 = € ……….. 

……. hotdog x € 3,00  = € ……….. 

Totaal bedrag = € ………………. 

 

 

18e herfstwandeling  

vrijdag 18 november 2022 
 


