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 Maandag 5 oktober: facultatieve verlofdag (betaalde 

opvang op school) 

 Maandag 12 oktober: 1e muzische dag 

 Geen studie op maandag19 oktober. 

 Woensdag 21 oktober: Pedagogische studiedag 

(betaalde opvang op school) 

 Donderdag 22 oktober: OUDERRAAD 

 Woensdag 28 oktober: Grootouderfeest 

 Donderdag 29 oktober: Rapport 1 en oudercontact 

lager (L1 iedereen, L2  L6 op uitnodiging) 

 Vrijdag 30 oktober: Halloween  

 

 

 

 

Beste ouders, 

Na 4 weken op school hebben de meeste kinderen al goed hun draai gevonden 

in hun nieuwe klas. We zien heel veel lachende gezichten en toffe activiteiten. 

Neem gerust een kijkje op onze website. De juffen en meesters nemen vaak 

foto’s zodat we de ouders een blik achter de schermen kunnen gunnen! 

http://bsdevogelzang.be/foto-album/ 

 

 
K0: Kaarsjes, kaarsjes op de taart… Slingers, ballonnen, toeters en een kroon. Onze klas raakt 

stilletjes aan klaar voor het feest van Jules, onze klaspop. Jules is bijna jarig en dat vieren we 

volgende week donderdag. Wist je trouwens dat Jules ook graag cadeautjes of een kaartje krijgt…  

K1: Een blaadje hier, een nootje daar, oh ja het is echt waar, de herfst is daar! Samen met Rikki 

gingen we op herfstwandeling op zoek naar eikeltjes, nootjes, blaadjes…  We sorteerden alles netjes 

en mochten knikkerschilderen met de eikeltjes, wat fijn!  Nu wachten op de regen. Hopelijk kunnen 

we volgende week onze regenwandeling maken. Gelieve laarsjes en een paraplu mee te brengen 

tegen woensdag 7 oktober. 

 

      Nieuwsbrief 

http://bsdevogelzang.be/foto-album/
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K2: Deze week zijn we met het thema herfst gestart. Het puntenboek “noten” staat in de kijker. We 

benoemen de herfstkleuren, tellen de noten en experimenteerden met zijdepapier. Wie brengt er 

nog herfstmateriaal mee en wie helpt er ons bij het verzamelen van kleine kartonnen doosjes? 

(kleine doosjes ontbijtgranen) 

K3: De fotozoektocht is nog beter meegevallen dan we dachten. De kinderen konden aan de hand 

van de foto zeggen op welke plaats de fotograaf stond. Nu is het thema: boeken! Op 14 oktober 

bezoeken we de bibliotheek van Oostakker, hier kijken we met z’n allen naar uit. 

L1: De eerste maand zit er bijna op… We kunnen al veel woorden maken met de volgende letters: i-k-

m-o-l-b-ee-r-a-n-v-s-t. Probeer het maar eens, je zal schrikken hoeveel combinaties er mogelijk zijn! 

Wanneer we de volgende keer gaan zwemmen is het belangrijk om een kleine én een grote 

handdoek mee te nemen. Voorzie ook een plastic zak in je zwemzak. Graag willen we de ouderraad 

bedanken. We kochten met ons klasbudget 8 kleine en 2 grote stempeldozen. Hiermee leren de 

kinderen een eerste vorm van creatief schrijven en voorlezen aan elkaar. 

L2: Wat was het druk de voorbije weken… We gingen voor de 1ste keer zwemmen, er was een 

toneelvoorstelling, de fotograaf kwam langs…. Ook werkten we heel hard in de klas, zo leerden we 

reeds de eerste hoofdletters. Gelukkig kunnen we nu genieten van een extra lang weekend.  

L3: Vrijdag hadden de kinderen hun eerste WO-toets over de familiestamboom en de school 100 jaar 

geleden. We leren studeren in het bronnenboek. Sommige leerstof in onze werkkatern moeten we 

begrijpen, andere leerstof moeten we weten. Eventjes wennen, maar samen met de juf deden we al 

verschillende oefeningen in de klas. Op de eeuwenband kunnen we de leerplichtwet in 1914 

aanduiden. We lezen verhalen over 100 jaar geleden. Boeiend, maar niemand van de klas wil terug 

naar de tijd van toen. We kiezen voor speelgoed en onze school. 

L4: Ons 1ste W.O.-thema is reeds afgewerkt en we maakten deze week de toets. Nu wachten op ons 

resultaat. Werken op de eeuwenband gaat bij sommige leerlingen nog moeilijk. Dit zullen we nog 

veel moeten oefenen. We gingen ook al op leerwandeling in onze gemeente om belangrijke 

gebouwen, soorten gebieden en bijzonderheden te ontdekken. Bij de planning en afwerking van de 

taken laten sommige kinderen af en toe een steekje vallen.  ‘Altijd goed agenda gebruiken’ is de 

boodschap. Hare Hoogheid meisje Chloë en taartenman en Circus Toeters en Bellen …. dat waren 

leuke elementen van een tof theaterstuk ‘1000 woorden’ dat te zien was op onze school. We leefden 

allemaal goed mee met deze personages.  

L5: We zijn nu een maand verder in het nieuwe schooljaar en hebben al heel wat bijgeleerd. We 

leerden reeds nieuwe Franse woorden en daarnaast leerden we in de lessen WO over de 

verschillende periodes en over de eigen tijd, heel interessant allemaal! We praten veel over de 

actualiteit en mogen dit zelf om beurt naar voor brengen. Dit vinden we heel leuk! Op naar een leuke 

maand oktober! Blixa en Marie. 

L6: De eerste maand is alweer voorbij. We hebben al veel bijgeleerd en ook al veel geknutseld. We 

hebben 2 toffe juffen. We zitten in gemengde groepen bij wiskunde en Frans, het is super leuk. Ook 

hebben we al verschillende toetsen gehad. Vorige week zijn we voor de eerste keer gaan zwemmen 

met meester Ruben, het was super! 

Groetjes Thibo en Tano. 

 


