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Plof, daar valt een eikeltje 

op het zachte mos. 

Honderdduizend blaadjes 

dwarrelen door het bos. 

Honderdduizend 

paddenstoelen 

groeien in het mos. 

Kinderen dat betekent: 

het is herfst in het bos! 

 

Eerst communie 
 

 

Omwille van het coronavirus werd ook de Eerste Communie verplaatst 

van de lente naar de herfst. Van deze kinderen uit het 2
de

 leerjaar ontving 

de school het bericht dat ze hun Eerste Communie vieren op zondag 11 

oktober ’20 om 9.30 uur in de kerk te Bottelare: 

 Jef Bosschaert 

 Lena De Cock 

 Gabriëlla Martens 

 Timaux Opsomer  
    

 

Openluchtklassen 
 

 

Wegens het coronavirus moesten we de bosklas te Ronse in mei ’20 voor 

het 3
de

 en 4
de

 leerjaar annuleren ! Deze openluchtklas is verplaatst naar 

23 t.e.m. 25 mei 2022. Maar daardoor zou het huidige 4
de

 leerjaar 

moeten wachten tot in 2022 om op zeeklas te gaan ! We zochten en 

vonden een alternatief: 

 



op 19 en 20 november ’20 ontdekken de kinderen van de 2
de

 graad het 

boerderijleven op de Vierhoekhoeve te Gijzenzele ! 

De openluchtklassen op een rijtje; 

 

* 19 en 20/11/’20 3&4L boerderijklas te  Gijzenzele 

* 10, 11 en  12/05/’21 5&6L zeeklas te Koksijde 

* 23, 24 en 25/05/’22 3&4L bosklas te Ronse 

 

 

Activiteiten 
 

 

Samen met ons oudercomité maken we er alweer een goedgevuld 

schooljaar van met allerlei activiteiten (zie kalender). 
 

De school zet ook volgende acties in de kijker: 
 

* 15-16 oktober Lu-koekenverkoop 

* begin december Kerstkaarten: eigen creaties van alle kinderen  
 

Op maandag 19 oktober komt de fotograaf langs om 

iedereen ‘spontaan’ te fotograferen. Rond 8.30 uur starten 

we met het nemen van familiefoto’s (kleuter en lager) op 

onze kleuterschool. Jullie kind(eren) zullen dan ook 

schitteren met hun foto op de nieuwjaarsbrieven. (enkel de kleuters 

maken een creatieve nieuwjaarsbrief voor de ouders). 

 

 

Nieuwe tafels 
 

 

 

Met de centjes van onze ontbijtactie 

kocht het oudercomité 2 grote 

vouwtafels voor in de eetzaal 

op de kleuterschool. 

 

 

Zo is het gezelliger tafelen voor onze oudste 

kleuters ! 

 

 

  



Jarigen oktober 

 

7 oktober  Gilles 1KA 

9 oktober  Féline 1KA 

18 oktober   Jos 2K 

20 oktober   Simon 2K 

20 oktober   Linde 4L 

21 oktober    Tess 3L 

22 oktober   Rafaëlla 3K 

24 oktober   Juf Els 1KA  

27 oktober   Lou 1L 

29 oktober   Jorbe 5L 

    
 

Familieberichten 

 
Mevr. Nadine Maes, oma van Leon (2L) en Juul (rikkiklas) 

Dhr. André Piens, papa van meester Wim (turnleerkracht) 

Onze oprechte deelneming. 

 

Eppo, broertje van Oskar (vosjesklas) 

Proficiat! 

 


