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Beste ouders
Van 13 tot 20 oktober: week van het bos.

Inhoud
Beste ouders

1

Opvang

2

Verjaardagen

2

Aanwezigheid secretariaat

2

Aanwezigheid zorgcoördinator 2
Project Velo-city

3

Planning oktober 2013

4

Komende
evenementen













Project Velo-city
Week van het bos
voor alle klassen
Werelddierendag
Dag van de
leerkracht
Rad van K. Lorie
Start Tutti-Frutti

Het wordt ’s morgens al wat frisser. Ja, de zomer is voorbij en
we zijn de tweede schoolmaand ingestapt. Onze nieuwe
kinderen op school hebben al goed hun weg gevonden. In de
oktobermaand hebben we van zondag 13 t.e.m. 20 oktober de
week van het bos en dat zult u zeker terugvinden in onze
maandplanning. Het thema van dit jaar is ‘Supporter voor de
natuur’. Wij willen uw kinderen met al hun zintuigen het bos
laten ervaren. Alle klassen trekken er op uit. Wij doen daarbij
ons best om de prijzen zo democratisch mogelijk te houden.
Dankzij onze eigen schoolbus lukken we daar nog in.
Ons succesvol fruitproject ‘Tutti Frutti’, lanceren we dit
schooljaar opnieuw. Dankzij de subsidies vanuit Europa en
Vlaanderen kunnen we gedurende 30 weken een stuk fruit
aanbieden aan de deelnemende kinderen voor slechts 3 euro.
Iedereen kreeg de kans om zich daarvoor in te schrijven. Hierbij
wens ik zeker en vast de vrijwillige ouders en grootouders
te danken die straks wekelijks zullen instaan voor het goede
verloop op woensdagmorgen (fruit wassen, snijden, schillen,
verdelen, opruimen,…). Vrijwilligers zijn van onschatbare
waarde in het schoolgebeuren. Onze zwemouders hebben
ondertussen de eerste zwembeurten al ondersteund. Bedankt,
vrijwilligers, jullie verrichten fantastisch werk!

Med. onderzoek
lag. 1
Evacuatieoefening
Ouderraad
Minivoetbal voor
4e, 5e en 6e lj.
Dag van de
jeugdbeweging

Bart Desmet, directeur

Herfstrapporten
lager
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Opvang (morgen, middag, avond)
Morgenopvang:
Wie ’s morgens vóór 8.15u. in school aankomt, moet zich naar de
opvang begeven. Niemand mag aan de schoolpoort blijven (voorof achteraan) maar meldt zich steeds eerst aan de toezichter van
de morgenopvang achteraan de school. Vervolgens begeven ze zich
bij mooi weer op de speelplaats of blijven ze bij minder mooi weer
in de opvang. Er wordt enkel opvang aangerekend tot 8.10u.

Verjaardagen
In onze infobrochure kunt u lezen:
Het vieren van verjaardagen op school wordt sober gehouden (vb.
fruit, cake, ...) Voor de leerkrachten wordt geen extra geschenk
meegebracht. Uitnodigingen voor verjaardagsfeestjes worden niet
verspreid op school.
U moet ook begrijpen dat wij geschenkjes die daar niet aan
voldoen (dure zaken, ongezonde geschenken zoals chips …) dan
ook niet zullen uitdelen in school.
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Scholenactie Project Zwevegem Velo-city
Een initiatief van: Minaraad Zwevegem,
Zwevegem.

Fietsersbond

Zwevegem,

Natuurpunt

Zwevegem,

Velt

i.s.m. Howest communicatiemanagement en gefinancieerd door EFRO.
Doelstelling:

Focus op duurzame mobiliteit.
Mensen aanzetten om na te denken over en anders te handelen bij de
manier waarop zij zich verplaatsen.

Doelgroep:

De brede Zwevegemse bevolking in het algemeen en schoolkinderen
(lager) en gezinnen in het bijzonder.

Periode:

Oktober 2013 – november 2013
Slotevenement op zondag 1 december 2013.

Het project:
Het project wil zowel volwassenen als lagere schoolkinderen aanzetten om na te denken over het
verkeer van de toekomst. Aan de hand van een Facebookpagina proberen we mensen niet alleen bewust
te maken van duurzaamheid en mobiliteit; we proberen hen ook aan te zetten tot actie.
Op de Facebookpagina zullen naast een aantal nuttige tips en weetjes over fietsen in en rond
Zwevegem, ook uitdagingen gelanceerd worden zoals het posten van het favoriete fietstraject van de
inwoners. Aan de uitdagingen worden ook prijzen gekoppeld.
Voor een van de uitdagingen vraagt dit project het engagement van de lagere scholen uit Zwevegem.
Bedoeling zou zijn dat er een teken- of knutselwedstrijd georganiseerd wordt in de verschillende lagere
scholen.
Leerlingen worden opgeroepen om na te denken over het verkeer van de toekomst en dat te tekenen of
te knutselen.
De tekeningen/kunstwerken worden vervolgens op de Facebookpagina geplaatst en een onafhankelijke
jury kent de klasprijzen toe.
Door de uitdagingen op klasniveau aan te gaan, vermijden we concurrentiestrijd tussen leerlingen
onderling.
Er worden drie prijzen uitgereikt (één per graad) met een waarde van telkens om en bij de € 100 voor
een klasactiviteit in het kader van het thema zoals een geleide fietstocht langs Zwevegems
natuurgebied, een klaspicknick, enz.
Daarnaast krijgt elke deelnemende leerling ook een gadget van het project.
De verschillende tekeningen en kunstwerken worden tenslotte getoond op het slotevenement op zondag
1 december waar ook de prijsuitreiking plaatsvindt.
Start van de scholenactie: rond 1 oktober; indienen ten laatste tegen 11 november 2013.
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Wie?

Di. 1/10



Velocity-project in de lagere afdeling (zie verder in de info)

Lager

Wo. 2/10



Directie



DogoZ (DogoZ= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs
Zwevegem) - directie afwezig.
wieltjesdag voor bovenbouw.



Bibus voor 4e, 2e en 5e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet vergeten!

KO1-KO2-

Do. 3/10

4e-5e-6e

L4 (8u40), 1kl (9u), L2(9u30), L5 (10u25), 2kl (10u55)

2e-4e-5e

Vrij. 4/10



Werelddierendag.

Allen

Za. 5/10



DAG VAN DE LEERKRACHT. Voor al onze leerkrachten, een pluim op
hun hoed voor hun inzet!

Alle lkr.

Zo. 6/10
Ma. 7/10

Van ma. 7/10 t/m vr. 18/10 is het “Rad van K.Lorie” op school.

Lager

Dit is een spel rond gezondheidsopvoeding. Dit spel wordt
gespeeld in alle lagere klassen. Het is een motorisch spel rond
fysieke fitheid en voeding. Met dit spel brengen we de kinderen
enkele gezondheidsprincipes bij en leren ze op een speelse
manier de voedingsdriehoek kennen.
Alvast veel succes iedereen!

Di. 8/10



Netwerk zoco’s te Kuurne (zorgcoördinator is afwezig in school)

Zoco

Wo. 9/10




Allen



Start Tutti-Frutti (fruitproject op school)
Bosvoormiddag peuterklas en KO1: De kinderen trekken naar het
Orveytbos. Vertrek met de schoolbus om 9.00u. Terug op school om
11.35u. Dit gaat niet door bij slecht weer! Deelname in de kosten: €
1,50 via de schoolrekening. De titularis zorgt voor een briefje aan de
ouders.
wieltjesdag voor onderbouw.



Bibus voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet vergeten!

PK-KO3-

Do. 10/10





Vrij. 11/10 

L1 (8u40), pk (9u), L6(9u30), L3 (10u25), 3kl (10u55)

Bosdag KO2: De kinderen trekken naar het Kluisbos.
Vertrek met de schoolbus om 9.00u. Terug op school om 11.40u. Dit
gaat niet door bij slecht weer! Deelname in de kosten: € 1,50 via de
schoolrekening. De titularis zorgt voor een briefje aan de ouders.
Medisch onderzoek voor 1e leerjaar op school.
Aangekondigde evacuatieoefening op school.
Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.

PK en KO1

1e -2e -3e
1e-3e-6e
KO2

1e
Allen
Lager

Za. 12/10 
Zo. 13/10 

WEEK VAN HET BOS TOT 20 OKTOBER 2013

Ma. 14/10



namiddag: regionaal directeurenoverleg te Harelbeke – directie
afwezig.

Directie

Di. 15/10




Netwerk directies te Waregem - directie afwezig.
Bosdag 4e, 5e en 6e lj.: De bovenbouw trekt naar het provinciaal
domein De Gavers te Harelbeke. Vertrek met de schoolbus en
externe busfirma om 9.00u. terug op school omstreeks 15.00u. (6e lj.
gaat met de schoolbus). ’s Middags eten de kinderen er hun picknick
op. (Picknick mee!) De titularis zorgt voor een briefje aan de ouders.
Verantw. org.: meester Jan. Deelname in de kosten: € 4,50 via de
schoolrekening. (bus, materialen, gids, drankje)
bosdag 3e lj. – ze trekken naar Moen (vaarttaluds, spoorwegbedding,
Orveytbos) – vervoer: schoolbus. Vertrek met de schoolbus 13.15u.
terug op school: 16.00u. – bijdrage van de lln.: € 1,50 via de
schoolrekening. De titularis zorgt voor een briefje aan de ouders. Dit

Directie
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gaat niet door bij slecht weer!
20.00u.: ouderraad in de school. Geïnteresseerde ouders zijn zeker
welkom.

ouders
Directie




DogoZ (DogoZ= directeurenoverleg gemeentelijk onderwijs
Zwevegem) - directie afwezig.
wieltjesdag voor bovenbouw.
Nam.: Schoolsport: minivoetbal: voor ingeschreven lln. 4e ,5e en 6e
lj. in OC te Otegem. Met de schoolbus, vertrek: 13.15u. stipt aan de
school, terug rond 16.15u. juf Marian gaat mee als begeleidster.



Bibus voor 4e, 2e en 5e lj. (KO1 / KO2) – bibkaart niet vergeten!

KO1-KO2-



Vrij. 18/10 



L4 (8u40), 1kl (9u), L2(9u30), L5 (10u25), 2kl (10u55)

4e-5e-6e
4e-5e-6e

2e-4e-5e

e

Bosdag 1 leerjaar: De kinderen trekken naar het Kluisbos.
Kinderen brengen picknick en drankje mee. Vertrek met de schoolbus
om 11.40u. Terug op school om 16.00u. Dit gaat niet door bij slecht
weer! Deelname in de kosten: € 1,50 via de schoolrekening. De
titularis zorgt voor een briefje aan de ouders.

1e

Dag van de jeugdbeweging. Iedereen die lid is van een
jeugdbeweging kan dit uiten door die dag in uniform naar school te
komen. Tijdens de voormiddagspeeltijd maken wij van iedereen in
uniform een groepsfoto.
Vm.: Bosdag 2e lj.: De kinderen trekken naar het Mortagnebos.
Kinderen brengen picknick en drankje mee. Vertrek met de schoolbus
8.30u. terug op school: 12.30u. Dit gaat niet door bij slecht weer!
Deelname in de kosten: € 1,50 via de schoolrekening. De titularis
zorgt voor een briefje aan de ouders.

Lager

2e

Za. 19/10 
Zo. 20/10 
Ma. 21/10



Di. 22/10



Bosnamiddag KO3: De kinderen trekken naar het Orveytbos.
Vertrek met de schoolbus om 13.30u. Terug op school om 16.00u. Dit
gaat niet door bij slecht weer! Deelname in de kosten: € 1,50 via de
schoolrekening. De titularis zorgt voor een briefje aan de ouders.

KO3

Wo. 23/10



wieltjesdag voor onderbouw.

1e -2e -3e

Do. 24/10



Bibus voor 1e, 3e en 6e lj. (PK / KO3) – bibkaart niet vergeten!

PK-KO3-

Vrij. 25/10 


L1 (8u40), pk (9u), L6(9u30), L3 (10u25), 3kl (10u55)

1e-3e-6e

Schoolzwemmen voor de lagere afdeling.
Tussenrapporten periode herfst worden meegegeven aan de
kinderen van de lagere afdeling.

Lager

Herfstvakantie van 28 oktober 2013 tot 3 november 2013

Allen

Lager

Za. 26/10 
Zo. 27/10 
Ma. 28/10
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