Herfstprikkel 2012
VBA Anzegem, De Verrekijker

Een adembenemend uitzicht
gevallen blad
herfst is herfst
alle kleuren
rijp worden als vruchten
en dan dwarrelen – heel lief
een beetje beven
om te sterven als een blad
het bos vertelt
ritme van seizoenen
alles op zijn tijd
zeven dagen lang
een bladstem fluistert
dat het leven zacht geurt
de herfst ontrafelt
een aardebol van goudkleuren
ik voel me zo alleen
het herfstblad zegt:
‘Wees niet bang
met God erbij wordt alles anders
wie kan nu daarop vertrouwen?’
november huivert in korte klamme
dagen

zomer gedoofd en winter nakend
november raakt de rand
tussen hier en overkant
er loopt een spoor van chrysanten
verbleekt verdriet
hangt als een grijze nevel
over de tuin van de dood
november bidt en vraagt en wenst
om de kou en winter door te komen

Allerheiligen Allerzielen
Enkele mensen,
niet zeer velen
spreken je zo diep aan
dat hun herinnering je bijblijft
in lengte van jaren.

Onze schoolkalender tot aan de kerstvakantie
-

Herfstvakantie: 27-4 november
Maand november: beeldknap
12 november: info-avond … van het zesde leerjaar naar het secundair.
14 november: Pedagogische studiedag … (GEEN SCHOOL voor de kinderen)
Thema van deze studiedag: Talenten.
23 november: 1ste graad naar het Renée Declerqhuis in Deerlijk
20 november: grootouderfeest
26 november: De klas van juf Veerle bezoekt het huis van de sint
30 november: quiz-avond door ouderraad centrumschool
3 december: Sint op school
10 december: Start proeven
17 december: Einde proeven
20 december: Oudercontact met rapportbespreking
21 december: Musical door onze derde graad centrumschool in de Stringe te
Vichte
24 december: Kerstviering (18.00) verzorgd door de kinderen van onze school.
11 januairi: Nieuwjaarsreceptie voor de dichte medewerkers van onze school.

Welkom bij ons op school
Voor het eerst naar school:
Sander, Roan, Zeno
Zorg: Riet Vissers, die Joke Temmerman vervangt
tijdens haar zwangerschapsverlof.

We hopen dat jullie zich gauw mogen thuis voelen in onze school.

Vreugde en verdrietjes op onze school:
Op onze school hebben wij een hoekje voor de vreugde en verdrietjes.
Op die manier willen wij onze vreugde en verdriet delen met iedereen op
school.
- Wie is jarig?
- Wie is er gestorven?
- Wie heeft er een belangrijke
overwinning behaald?
- Waar kwam er een broertje of zusje bij?
- …

Goed om weten
Het schoolmenu staat voortaan op de website. Wie de website niet kan
raadplegen contacteert de school en krijgt een papieren versie.
Dit schooljaar wordt er werk van gemaakt om onze website up to date
te houden. Wil je op de hoogte blijven van wat er op school gebeurt,
neem dan af en toe een kijkje op onze schoolwebsite www.vba.be
Elke klas laat ook af en toe nieuwtjes of foto’s achter in het fotoalbum
van de klas of op de klasblog.

Onze school bruist…
Gezond in je vel met Vitamientje.
We sloten de eerste twee schoolmaanden af met een projectweek rond gezonde
voeding. Met de voedingsdriehoek als uithangspunt werden er gezamenlijke
activiteiten gepland.
- Maandag: Veel bewegen
- Dindag: Water is gezond
- Woensdag: Groenten en fruit zorgen voor veel vitamienen
- Donderdag: De koek vervangen door een gezonde boterham. Niet zo duur,
maar lekker en gezond!
- Vrijdag: Een gezonde wandeling waarop de ouders ook worden uitgenodigd.

Een school vol talenten
Gedurende het schooljaar helpen we de kinderen om hun talenten te ontdekken. De
schoolagenda van de kinderen zal ons leiden doorheen een talentrijk schooljaar. Elke
maand zetten we een talent in de kijker. Elke maand groeit ons liedje aan en raken
we vertrouwd met de verschillende talenten.
Septembermaand = Samen – knap-maand
Samen delen, samen spelen, samen
leren. we kunnen veel van elkaar
leren. Hoe sociaal vaardig zijn we?

Oktobermaand = beweeg- je –knap-maand
In de agenda van de
lagere school kan je
voortaan ook meevolgen
voor welk talent jouw kind
sterk is.

Onze nieuwe school:
De eerste steenlegging, bij feest in het dorp
kreeg heel wat belangstelling. Dank aan de
ouderraad om dit feestelijk gebeuren te helpen
ondersteunen. Foto’s kan je vinden op de
website van onze school of op
www.verder_kijken.be
De werken zijn volop bezig. Binnenkort wordt
de vloerplaat gegoten. Het is onvoorstelbaar
hoeveel werk en materiaal er nodig zijn voor
de grondwerken.

Deze grote blokken worden
gebruikt om de muren op te
trekken. Net legostenen, die na
het optrekken worden vol gegoten
met beton.

