
MAANDBLAD DE BLOESEM 
WINNAARS EETFESTIJN 

POKEMON 

WEETJES 

Het volledige schoolteam wenst alle (groot)ouders en sympathisanten van 

harte te bedanken om op het eetfestijn aanwezig te zijn! Dit jaar mochten we 

maar liefst 800 mensen verwelkomen! Een heus recordaantal… De winnaars 

van onze wedstrijdvraag zijn: De familie Vlaeminck uit Hofstade & de familie 

Renneboog (Seppe Renneboog) uit Kerksken. Zij mogen hun prijs alvast op 

het secretariaat afhalen. 

Het gewicht van de pompoenen bedroeg 8.5kg!  

Tot op heden heeft onze school het spelen met Pokemonkaarten toegelaten 

op voorwaarde dat dit steeds op een eerlijke en gezellige manier kan verlo-

pen. Voorlopig stellen we vast dat het merendeel van de kinderen op een po-

sitieve manier met dit spel kan omgaan en zelfs de positieve aspecten van 

het ruilen kan ervaren. Wij houden alvast verder toezicht en voorlopig kan u 

dus als ouder zelf bepalen of uw zoon/ dochter deze kaarten naar de lagere 

school mee mag nemen.  

 

- Op dit moment is een werkgroep de huiswerkenquêtes van vorig schooljaar 

aan het verwerken. We zullen de inhoud op onze studiedag in januari alvast 

gebruiken om deze later in een nieuwe visietekst te gieten. Wij houden jullie 

alvast op de hoogte! 

- De mama van Jasper/ Jana Brewee,  Elle Reynaert en Amelie/ Jarne Van 

Lierde zijn onze nieuwe slaapmama's peuterklas! 

- Er zullen de komende periode heel wat studenten onderwijs (stage) binnen 

onze school verschijnen. Kijk alvast naar de activiteitenkalender! 

-Koekjes dienen in een doosje te worden gestopt! Elke leerling heeft hiervoor 

een doosje van de school ontvangen.  



Maandkalender november 2014 

03/11: Start nieuwe peuters  

03/11: 18.30 uur Catechese Klas 6 

06/11: Voorstelling Emokoffer  

07/11: Sint-Maartenfeest 

10/11: Lokale Verlofdag (= GEEN SCHOOL) 

11/11: Wapenstilstand (= GEEN SCHOOL) 

12/11: Start IDO-fruitactie 

13/11: Kriebelteam 

18/11: Medisch onderzoek Klas 3A/B en 1A/B (op school) 

21/11: Einde IDO-fruitactie 

24/11: Rapport Lagere School (Klas 2 tem 6) 

24/11: 18.30 uur Catechese Klas 6 

25/11: Fruitdag 

25/11: Bibactiviteit Klas 1A/B 

27/11: Grootouderfeest Kleuters 

27/11: Rapport Klas 1 + Oudercontact 

Bekijk onze nieuwe foto’s op onze website: 

 Kennismaking Meter/peter        *      Strapdag 

 Week van het bos    *      Startviering 

 Kermisbezoek    *      Menu november 

Bekijk de laatste nieuwtjes onder de rubriek ‘Laatste Nieuws’ 

NIEUW OP DE WEBSITE 

Wij geven de kans aan de kinderen om samen met ons na te denken 

over de werking van onze school. Volgende kinderen nemen hier aan 

deel: 

 Kobe, Jasper, Daniël en Charlotte  uit  klas 4 

 Paulus, Lenne, Jason en Senne  uit  klas 5 

 Yorben, Linde en Yannick   uit   klas 6 

LEERLINGENPARLEMENT 

FAMILIENIEUWS 

Onze oprechte deelneming aan: 

*  Indra (2A) met het overlijden van haar oma. 

*  Jason (5) en Dylan (2B) met het overlijden van hun oma 

STAGES 

20/10—07/11: Stage Klas 1A 

03/11—14/11: Stage Klas 1B 

27/11—03/12: Stage Klas 4 

GEZOCHT  

Ook dit schooljaar denken we na om 

onze school een grotere groene uit-

straling te geven. Onze werkgroep 

MOS wenst een aantal rubberen 

laarzen in te zamelen. waarna de 

kinderen hiermee aan de slag zullen 

gaan. Deze laarzen mogen alvast bij 

juf Charlotte (Klas Blauw) worden 

gebracht. 


