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Onze eerste vakantieperiode van het schooljaar staat voor
de deur.
De herfst is goed begonnen en de winter met zijn donkere
dagen komt eraan.
Een troostend woord voor iedereen die zijn dierbaren mist
omdat wij worden aangespoord afstand te houden en om
onze nauwe contacten te verminderen. Het zijn vreemde
tijden waar het noodzakelijk blijft om respectvol met elkaar
te blijven omgaan.
Een vakantie waarin ook het feest van Allerheiligen valt en waarbij wij ook onze dierbaren
herdenken waarvan we afscheid moesten nemen. Laat ons in deze tijden elkaar omarmen
met heel veel warmte en andere manieren zoeken om met anderen in verbinding te blijven.
Een grote dankjewel aan mijn leerkrachten die heel flexibel moesten omspringen met hun
leerprogramma als kinderen in quarantaine waren of moesten inspringen in andere klassen.
Laat ons de verlenging van de vakantie beschouwen als een periode om het monster Cor Ona
klein te krijgen.
Warme groeten juf Hilde VBA-directie

Coronanieuws voor scholen:
Herfstvakantie als time-out
Enerzijds laat de ruime verspreiding van het virus in de maatschappij, zich ook voelen bij
personeelsleden: veel leraren zijn afwezig door ziekte of (preventieve) quarantaine.
Anderzijds worden er in de maatschappij krachtige maatregelen genomen om de vicieuze
cirkel van besmettingen te doorbreken. Omwille van die 2 redenen gaat ook het onderwijs
in een ‘time out’ door de herfstvakantie te verlengen tot 12 november.
De Vlaamse Overheid en het Overlegcomité roepen op om de contacten tussen mensen
drastisch te beperken en alle maatregelen strikt na te leven. Als dat gebeurt, kan de
herfstvakantie een reset betekenen, ook voor het onderwijs. Twaalf dagen volstaan
om alle quarantaines uit te zitten, zodat de scholen hopelijk kunnen herstarten met vollere
lerarenkamers en klassen. De scholen hebben de afgelopen twee maanden fantastische
inspanningen geleverd om zo veilig mogelijk zo goed mogelijk onderwijs aan te bieden. De
CLB's hebben het door hun doorgedreven contactonderzoek mogelijk gemaakt de vinger aan
de pols te houden. Bedankt hiervoor.

Opvang tijdens de herfstvakantie en op 9-10 november.
Uit de vorige lockdown weten we dat kinderen thuis opvangen voor
sommige ouders organisatorisch heel moeilijk is. Toch durven wij
uitdrukkelijk vragen om zo veel mogelijk de kinderen thuis op te
vangen en contact met anderen te vermijden. Laat ons daarom de
buitenschoolse kinderopvang houden voor mensen die deze opvang
echt nodig hebben.
We houden de berichtgeving nauwgezet in de gaten om jullie op
tijd te kunnen verwittigen.
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WAPENSTILSTAND
MST 1A

MST 1A
Toneel PK-K1

Informerend en verwarmend schoolnieuws.
We mogen 5 startende peutertjes verwelkomen.
Welkom aan: Olivia, Rémi, Olivia, Kobe en Baptiste.
We heten Vitoria welkom in het 1ste leerjaar.
Wij waren echt benieuwd hoe kinderen na de lockdown en na de
vakantie het leren terug zouden oppikken. Welke vorderingen zijn er
gemaakt en waar moet bijgestuurd worden.
De overstap van het eerste naar het tweede leerjaar was de lastigste
en zal nog een beetje tijd nodig hebben om volledig op het juiste
spoor te zitten. Maar we doen ons uiterste best om dit mogelijk te
maken. Hopelijk wordt Covid niet terug onze spelbreker. Dat het
goed is dat kinderen naar school kunnen blijven komen, daar zijn we
het met ons allen over eens …
De eerste proeven zijn achter de rug. De leerkrachten zijn tevreden
over het traject dat de kinderen hebben afgelegd. Elke leerkracht
neemt ook tijd om de vorderingen van uw kind toe te lichten zowel
mondeling als via het rapportje dat meekomt naar huis. ‘Het doet
goed om de ouders te horen’ hoor ik van het team leerkrachten.
Uit de algemene testen lezen en spelling is gebleken dat lezen en
schrijven (spelling) wat meer aandacht mogen krijgen.

MST 4A
MST 1C
Ped. dag/godsdienst

MST 1C

MST= medisch
schooltoezicht

Heel vaak worden we gevraagd hoe
ouders het schoolse leren kunnen
ondersteunen.
Dus kinderen aanzetten tot lezen in de
thuisomgeving kan echt geen kwaad, is
echt een meerwaarde . (In een hoekje
met een boekje in stilte lezen, maar ook
af en toe een stukje hardop lezen om te
luisteren wat kinderen lezen)
Elke dag 10 woordjes laten schrijven kan ook nooit kwaad. Kinderen
leren nadenken over het schrijven kan alleen het spellingonderwijs in
de klas versterken dit om van kinderen goede schrijvers te maken.
Oefenen van de tafels en vlot uit het hoofd laten rekenen tot 20 is
iets wat doorheen de basisschool ontzettend belangrijk is bij alles wat
met rekenen te maken heeft.
Wist je dat:
- Er heel concrete plannen zijn om een leeshoek in onze brede
gang te maken. (Kinderen die even aan de drukte van de
speelplaats kunnen ontsnappen kunnen hier terecht om in een
verhaal van een boek te verdwijnen)
- We in de gang van onze lagere afdeling een rusthoekje
hebben. Kinderen hebben dikwijls nood aan een plekje om
even uit de drukte van de klas te ontsnappen.
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Bo beweegt

Leren in beweging zetten.

Bezoek aan het park - Domein De Ghellinck
Vrijdag 9 oktober gingen we met het 3de leerjaar op speurtocht in Domein
De Ghellinck. We genoten volop van de geuren en kleuren van de herfst. We
verdiepten ons in de bomen, de herfstvruchten, … Aan de hand van enkele
vragen van de jufgingen we gericht op zoek naar dingen in het park.
Het was een leuke namiddag!

Tina
Talent:

Oktober in 6A
In de maand oktober kwam het thema landschappen aan bod .
Ideaal met de herfst in het land .
We bekeken eerst de soorten landschappen aan de hand van foto’s .
In de beeldles maakten we dan de New York skyline , een typisch voorbeeld van
een stedelijk landschap .
We schetsten eerst de gebouwen en bewerkten ze dan met gekleurde tape .
Echte tape art
Nadien kwam onze eerste klasuitstap .
We bewonderden de landschappen in onze dichte omgeving.
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We vertrokken met de fiets en stopten af en toe om de meest landelijke zichten
te fotograferen met ons eigen fototoestel of gsm. Tof !
Nadien bezochten we het huis van de schrijver Stijn Streuvels die ook gebruik
maakte van de plaatselijke , feërieke landschappen om zijn beroemde boeken te
schrijven .
Terug in de klas maakten we de top 3 van de foto’s aan de hand van enkele
criteria.
Ziehier de resultaten van ons werkjes .
Je ziet ook een vrij werkje van enkele leerlingen : mijn kamer in 3D !

Het werkje van onze
beeldknappe Silas. Bij
deze tekening hoort
ook nog zijn 3Dkamer.

Otto
ontmoet

Het 4de leerjaar toch nog op zeeklassen.
Wat hadden wij geluk dat we nog de
kans kregen om op zeeklas te
mogen vertrekken. Het was een
boeiende, leerrijke ervaring. We
leerden veel over het strand,
Wereldoorlog I, maar bovenal
leerden we elkaar nóg beter
kennen.
Niet alleen met een valies vol kleren
en evenveel zand trokken we naar
huis. Ook waren we heel wat
ervaringen en een goeie teamspirit
rijker. Opnieuw een geslaagde
editie!
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5A op ontdekking in India

Op dinsdag 13 oktober stapten we nieuwsgierig het vliegtuig op naar India. Na de
landing in Mumbai (gelukkig was het niet te ver, we dachten allemaal dat het naar
India ‘uuuuren vliegen’ was) mochten we ons in de Indische straten begeven. We
werkten, leefden en waren volledig uitgedost als echte Indiërs. Ook betoogden we
tegen de afbraak van onze huizen voor de komst van een nieuw winkelcentrum.
Gelukkig kwam alles goed en waren we op het einde allemaal uitgenodigd voor een
fantastisch feest!

De 2de kleuterklas op zoek naar de 7 dwergen.
Onderweg waren kabouterwegwijzers
aangebracht
die ons naar het kabouterdorp leidden.
De speurneuzen van de tweede
kleuterklas waren er helemaal klaar
voor en beleefden tijdens de zoektocht
leuke herfstavonturen.
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Jarig zijn in de klas van juf Kim!
Altijd een feest! We mogen kaarsjes uitblazen op een (bijna) echte chocoladetaart!
Als die klus geklaard is wordt er gezongen, om er daarna echt (!!!) vuurwerk bij te
halen! Eerst mogen we een feesthoed kiezen, want na het feest mogen we zelf
onze kroon versieren! Weet je dat we ook altijd een cadeautje en een
verjaardagskaartje krijgen? En als kers op de taart, hét belangrijkste moment van
de dag: we mogen trakteren! En smullen! Wat een heerlijke dagen zijn dat
allemaal !! En het allerleukste: we zijn allemaal 1 keer jarig per jaar!! Dus er
wachten nog heel veel feestje op ons!

Ook een zorg op onze school … kinderen uitdagen en laten stralen!

Zita Zorg

Met de DNKRS van 3-4-5-6 verkenden we Azië. De
leerlingen van klas 3 en 4 gingen op reis naar Nepal,
Thailand, Japan en Rusland. De leerlingen van 5 en 6
verdiepten zich eerst in verschillende aspecten van het
leven in Azië en maakten daarna een online quiz.
Ken jij de matroesjka? Het houten poppetjes uit
Rusland of was het nu Japan?
Soit, wij zochten uit hoeveel houten poppetjes in deze
matroesjka zitten? Doe jij ook een gokje? Het
antwoord vind je op het einde van deze prikkel.
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Wij leerden binnen wereldoriëntatie heel wat over ‘Mijn lijf’.
Wat hoort er allemaal bij ons lichaam en waarom hebben we
dit allemaal nodig?
Met het eerste leerjaar zochten we op al deze vragen
antwoorden. We verkenden eerst ons uiterlijk. Daarna dachten
we na over wat er in ons lichaam zit. Tot slot kwamen we bij
onze zintuigen. Juf Hanne bracht heel wat spullen mee om
onze zintuigen te prikkelen. We moesten verschillende dingen
proeven en daarna zeggen welke smaken we herkenden.
Mmm… dat was lekker! Ofja, soms ook wel eens zuur en bitter!
Niet alleen de zintuigen kwamen aan bod, maar ook hygiëne. Wat was dat een
moeilijk woord zeg! Als we denken aan hygiëne, dan denken we aan ons
wassen. Maar ook aan onze tanden. Wij kennen het verschil tussen een
melkgebit en een volwassen gebit. We weten zelf hoeveel tanden ze bevatten.
Na de theorie kwam ook de praktijk. Tanden poetsen maar… Leuk hoor!
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regenworm 'een zadel' heeft waarin zijn eitjes zitten?
slak zich voort kan bewegen door slijm die hij zelf produceert?
regenworm gangen maakt onder de grond van wel 3 meter lang?
huisjesslak geboren wordt met een huisje?

Wij wel, de 3de kleuterklassers. En dit door ons project over de regenworm
en de slak.
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Op 17 september maakt het tweede leerjaar de
champignonteelt klaar. Iedere dag nemen we een kijkje.
Schimmels, knopjes en ja hoor heuse champignons komen
te voorschijn. Het was een spannende tijd. Wachten kan
lang duren. We zoeken samen naar een recept. Op
donderdag 22 oktober was het heerlijk smullen van de toast
champignons.

Middageten:
Al gemerkt? Eén keer in de maand wordt er een vegetarische pasta
aangeboden. En al 2 keer hebben de kinderen heel veel gegeten. Toch stellen
wij vast dat kinderen wat aansporing nodig hebben om groeten te eten zowel
verwerkt in soep, als bij rauwe of bereide groenten. ‘Knipoogje naar de
thuiskeuken?’
Verschillende smaken leren kennen vraagt tijd!

En het antwoord op de vraag is … 10
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Op de valreep nog een berichtje van de buitenschoolse kinderopvang van de
gemeente.
Met het bericht vanuit het departement Onderwijs aangaande de verlenging van de
herfstvakantie, besliste het gemeentebestuur om de noodopvang voor de herfstvakantie
door de buitenschoolse kinderopvang te organiseren.
Op maandag 9 en dinsdag 10 november zullen de opvanglocaties geopend zijn van 7u tot
18u30.
Dit echter onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen en de beschikbaarheid van
het personeel. Een aantal locaties zullen samengevoegd worden. Ook op basis van de
inschrijvingen kunnen er nog wijzigingen doorgevoerd worden. De betrokken ouders worden
hiervan per mail op de hoogte gehouden.
Vanaf dinsdag 3 november kan je inschrijven via i-school vanaf 9u.
Hoe Inschrijven:
 Via ouderportaal www.i-school.be/login met je logingegevens voor de voor- en

naschoolse opvang

 Via dit webformulier inschrijven voor dagopvang per dagdeel

Wie kan inschrijven:

 Kinderen die wonen of school lopen in Anzegem
 Ouders die zelf niet kunnen instaan voor de opvang en geen andere oplossing

hebben. Beide ouders dienen een attest van de werkgever voor te leggen indien ze
opvang willen. Attesten kunnen doorgemaild worden
naar kinderopvang@anzegem.be voor 4 november.
 Kwetsbare groepen kunnen contact opnemen met de coördinatoren. Er wordt
vervolgens gekeken naar mogelijkheden binnen de vertrouwde opvanglocatie.
Concrete info noodopvang:
 Voor- en naschoolse werking: ouderbijdragen BKO
o Voorschools van 7u tot 8u30
o Naschools van 16u tot 18u30 (vrijdag van 15u tot 18u30)
 Dagopvang tijdens schooluren: gratis
o Voormiddag: 8u30 – 12u
o Namiddag: 12u – 16u (vrijdag van 12u tot 15u)
 Er worden geen warme maaltijden voorzien.

Indien er vanuit de overheid een verlenging is voor donderdag 12 en vrijdag 13 november zal
er op dezelfde manier kunnen ingeschreven worden.
Alle info kan je ook nalezen op de webpagina www.anzegem.be/vakantiewerking

Je kan ons steeds contacteren bij vragen.
Buitenschoolse Kinderopvang – kinderopvang@anzegem.be – 056 71 93 78
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Laat ons met ons allen samenwerken in wederzijds respect om het monster Cor Ona te
verslaan.
Met een lach en een traan om er tegenaan te gaan.

Probeer van de herfstvakantie toch een fijne periode te maken in deze moeilijke
tijden!
Warme groeten en hopelijk tot 12 november.
Directie en VBA-team.
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