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 Van maandag 27 tot en met vrijdag 31 oktober  

Herfstvakantie (betaalde opvang op school)  

 Maandag 10 en dinsdag 11 november  Geen school 

(maandag 10 wel opvang, dinsdag 11 geen opvang) 

 Donderdag 20 november: oudercontact kleuter  

 

 

 

De sponsorloop was alweer een groot succes. Groot en 

klein gaf zich voor de volle 100% ! We bekijken momenteel 

hoe we het opgehaalde geld zo goed mogelijk kunnen 

besteden. We houden jullie natuurlijk op de hoogte!  

Het eerste deel van het schooljaar zit er  alweer op. De tijd is  

voorbij gevlogen! We wensen alle kinderen, ouders en  

leerkrachten een welverdiende vakantie toe. We zien elkaar  

graag terug op maandag 3 november!  

 

 

 

 

De werken ter voorbereiding van de nieuwbouw zitten er bijna op. Het 

voorlopige paviljoen is in gebruik genomen, de grasmatten zijn geplaatst en 

een eerste deel van de nieuwe speelplaats is in gebruik genomen. Tijdens de 

vakantie plaatst men onze nieuwe refter en ook de rest van de speelplaats zal 

betegeld worden. Ook volgen nog enkele aankopen om onze speelplaats zo 

kindvriendelijk mogelijk te maken. 

Vanaf 1 december starten de werken. Eind november krijgt iedereen een brief 

mee met enkele belangrijke richtlijnen.  

 

      Nieuwsbrief 
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K0: We genoten volop van de herfstwandeling. We vonden heel wat nootjes, 

blaadjes, takjes, … onze kruiwagentjes werden vlot gevuld! We 

experimenteerden in onze kastanjebak, schilderden een herfstkruin en 

maakten een afdruk van een prachtige herfstboom. Op de kabouterdag 

hadden we het echt naar onze zin! Na de vakantie verwachten we nieuwe 

vriendjes in onze klas, wat zijn we blij!  

K1: Spiegeltje, spiegeltje aan de wand, wie is de leukste spin van het land? Dat is Jonnie 

natuurlijk...  Samen met onze grootouders kijken naar tiktak vonden we reuzeplezant. Wat 

zijn onze oma en opa toch de liefste van het land! Bedankt voor de komst... 

K2: De rode draad in ons thema is het prentenboek “noten”. Dit boek kan je als filmpje 

bekijken op youtube. De muzische dag was een hoogtepunt van de afgelopen weken. Het 

was heel leuk om alle kleuters in groepjes bezig te zien. Bedankt grootouders voor jullie 

aanwezigheid. De kleuters vonden het een fijne dag!  

K3: Wat vliegt de tijd. De vakantie is er al. De kinderen hebben zich vlot aangepast en 

werken nog steeds goed mee in de klas. Zo is het leuk! Ze leerden al heel wat nieuwe dingen 

en het is niet altijd even gemakkelijk, maar ze doen hun best. Dat is wat telt! We wensen dan 

ook alle kleuters en hun familie een rustgevende en fijne vakantie toe! 

Na de vakantie vragen we nog eens de medewerking van alle ouders. Deze keer i.v.m. het 

rekendoosje dat sinds vorig schooljaar ingevoerd werd. Het is een nieuwe rekenroutine. 

Misschien hebben de kleuters het al verteld en wellicht weet je het nog van vorig schooljaar. 

Tot nu toe hebben we vooral gewerkt met vindmaterialen, maar na de vakantie is het de 

bedoeling dat de kleuters iets kleins meebrengen van thuis. Dat kunnen knoopjes, 

elastiekjes, steentjes, lepeltjes, touwtjes, potjes, doosjes, kaarten,.... zijn. Op het einde van 

de week krijgen de kinderen hun gerief weer mee naar huis. Met het materiaal zullen we 

rekenspelletjes doen en oefenen we de rekenhandelingen en -begrippen. Kinderen zijn vaker 

meer betrokken als ze zelf iets mogen meebrengen en leren daardoor zo'n dingen soms net 

iets vlotter. Alvast bedankt voor jullie betrokkenheid. 

L1: Bedankt aan alle sponsors, we haalden heel veel centjes op na de sponsorloop. Proficiat 

ook  aan alle lopers van de veldloop. Bedankt aan alle oma’s en opa’s om er woensdag een 

leuke voormiddag van te maken. TIP: houden jullie de reclamefolders bij? (Thema sint en 

speelgoed). Tijdens de vakantie af en toe eens lezen en de groepjes oefenen tot en met 5. 

Natuurlijk ook veel rusten en spelen   

L2: Wat gaat de tijd snel! De vakantie komt snel dichterbij. We denken dat we wel wat nood 

hebben aan vakantie. We hebben heel veel geleerd en veel toetsen gemaakt tijdens de 

laatste periode.  Zo leerden we deze week onze eerste tafel! De tafel van twee. Ook hebben 

we kennis gemaakt met het honderdveld. Dat lukt ons al aardig! Op vrijdag 24 oktober koken 
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we samen in de klas en kunnen we ook samen smullen van de verschillende desserten die 

gemaakt werden in de andere klassen. Het wordt een spannende en drukke dag, want ’s 

avonds vieren we feest op de Halloweenparty! Geniet allemaal van een welverdiende 

vakantie en een mooi rapport! Hopelijk zien we iedereen uitgerust en blij terug! 

L3: Ons tweede thema, “In de buurt van de school”, is afgewerkt. Donderdag hadden we een 

open – en gesloten boektoets. We kunnen thuis steeds een oefentoets maken op de 

computer. Sommige dingen moeten we weten en andere zaken begrijpen of kunnen. We 

leren studeren en herhalen. Vele kinderen oefenen dagelijks op kweetet. Proficiat! Vooral de 

tafels moeten nog wat opgefrist worden. Vandaag brachten we onze schort mee naar de 

klas. We gaan koken! In de namiddag organiseren we een groot dessertenbuffet. Dit mag 

wel eens na een succesvolle fruit – en veggiedag deze week.  

L4: Wat hebben we hard gewerkt de laatste weken. Ons 2de WO-thema is nu ook al 

afgewerkt. We leerden goed werken op een gemeentekaart. Dat was toch niet zo makkelijk 

voor sommige kinderen.  Bij wiskunde is nu ook de herhalingsleerstof van het 3de leerjaar 

achter de rug. We leren nu rekenen tot 10 000. Dit gaat redelijk vlot bij iedereen. Hopelijk 

blijft het zo. De “katten-“ en “apen” afspraak oefenen we nu ook veel in de spellingles.  We 

zijn dus allemaal wel aan een deugddoende herfstvakantie toe. Daarna hopen we op nog 

wat goed weer om een fikse herfstwandeling te kunnen doen.  Er start ook een tof WO-

thema met allerlei proefjes die we zelf mogen uitvoeren.  

L5: We zijn nu al twee maanden op onze nieuwe school. We leren heel veel leuke dingen bij. 

We zitten in een hele leuke klas en hebben er een toffe juf of meester bij. De kinderen 

amuseren zich en natuurlijk de  leerkrachten ook. Wij spelen veel leuke spelletjes maar 

leerden ook veel nieuwe kinderen kennen. (Jara en Jana)  

L6:  We hebben al heel wat toetsen achter de rug. Ook de MUVO dag , vorige week, was een 

succes! Vanavond is het Halloween. Hopelijk zal het even leuk zijn als de vorige jaren. We 

wensen iedereen een leuke vakantie toe!  

Sport op school: Woensdag 22 oktober werd reeds de 13e Panta Rhei-veldloop 

georganiseerd in BS Flora Merelbeke. Van de 30 deelnemers behaalden wij 8 

podiumplaatsen: Leonie (2b), Kyana (3b), France (4a), Owen (5a) en Henri (6a): goud – Noor 

(5a) en Kobe (6a): zilver - Jarne (6a): brons. Bij de leerkrachten behaalde meester Abel zilver. 

Alle lopers kregen, bij het behalen van de finish, een drankje en een stuk fruit. Dikke proficiat 

aan alle deelnemers! Foto’s zijn te zien op de schoolwebsite. Volledige uitslag op www.bs-

merelbeke.be 

 

http://www.bs-merelbeke.be/
http://www.bs-merelbeke.be/
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3de Quiz van de Ouderraad 
 
Met 20 deelnemende ploegjes zat de turnzaal op vrijdag 26/9 afgeladen vol.  

 

Jammer genoeg dienden we deelnemers te weigeren. We kijken dan ook al vol verwachting uit 

naar de nieuwe grotere sportzaal!  

 

Voor de 3de keer op rij leidde de quizmaster met strakke hand het verloop in goede banen.   

 

De 10 quizrondes werden met een stevig tempo afgewerkt. Praktische proeven, uiteenlopende 

thema’s,  competitiedrift, een gezonde dosis machisme, parate kennis, gezelligheid, een stijgend 

testosteronniveau, leute, creatieve vragen, een drankje & een hapje, ambiance, doordenkertjes, 

amusement, ge-awoe en gejuich zorgden voor de ideale cocktail van een 

sfeervolle en geslaagde avond. Enkele deelnemers die hun score 

duidelijk moeilijk konden verwerken, gingen zichzelf na afloop te 

buiten aan wat turnoefeningen aan het klimrek; om maar de 

gedrevenheid van de ploegjes te illustreren….. 

 

Een dikke merci en proficiat aan de organisatoren, de school en 

deelnemers!  

 

Nog even meegeven dat “De Fietskes” met de eerste plaats aan de haal gingen  en “Jong en Fris” 

de rode lantaarn mee naar huis mocht nemen.  

 

Tot volgend jaar!? 

 

 

Jurgen Van Rossem 


