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herfstvakantie

Woordje van de directeur

Beste ouders

De herfst deed zijn intrede. Maar wat zijn we blij dat we nog van zomerse temperaturen kunnen

genieten. De kinderen kunnen zo nog heerlijk buiten spelen en de herfstuitstapjes zijn meestal een

succes! Alhoewel er altijd een paar pechvogels tussen zitten die net een regendag uitkozen….

De eerste periode van het schooljaar zit erop, een weekje vakantie staat voor de deur. In de lagere

school ontvangen de leerlingen hun eerste rapport. We hopen dat ze er heel blij en trots op kunnen

zijn en vooral dat ze er flink voor gewerkt hebben.

We willen alle ouders danken voor de extra kilometers en het trotseren van de parkeerchaos bij het

brengen en ophalen. We beseffen maar al te goed dat de ophaalregeling op dit ogenblik geen ideale

situatie is. We blijven daarom het stappen (Kom te voet!) en trappen (Kom per fiets!) aanbevelen

indien het mogelijk is. We zijn hierover nog in overleg met de verkeersdienst van de gemeente. We

blijven dit opvolgen. Goede suggesties zijn altijd welkom!

WIST je DAT…..

Je bij het betreden van de school via de zwarte

automatische poort je moet wachten tot de

poort HELEMAAL open is voor je binnenkomt?

Oefen je geduld en tel tot 3 om de eerste

stappen te zetten. doe je dat niet dan blokkeert

de poort en blijft ze dus half open staat

waardoor dit de doorstroom van alle ouders

blokkeert! Help elkaar om hieraan te denken.

Dus aan alle sprintende ouders die graag eerst

willen zijn: even geduld aub.



Als volwassenen staan wij ‘model’ voor onze kinderen. Hoopt

u ook dat onze kinderen later niet gaan roken? Geef het

goede voorbeeld!

Dankjewel om NIET te roken aan onze schoolpoorten!

Nieuwe medewerkers op ons secretariaat

Erna is per 1 oktober met pensioen gegaan na jarenlange trouwe dienst in onze school. We hebben

haar uiteraard in de bloempjes gezet en voor haar gezongen.

Dankjewel, Erna!

Erna werd opgevolgd door Kim Bernaerts. Ook de boekhouding gebeurt door een nieuwe

medewerker: Charis Van Nevele.

Omdat er nogal wat werk aan de winkel is en veel moet ‘ingewerkt’ worden, krijgt u even uitstel

voor de schoolrekening… :) In de loop van de maand november mag u de eerste rekening

verwachten.

Woordje van de ouderraad

Ook de ouderraad is met veel goesting gestart aan het nieuwe schooljaar.

Tijdens onze startvergadering -eind augustus- hebben we de activiteiten voor dit jaar vastgelegd en

de werkgroepen zijn samengesteld.

De activiteiten draaien ook dit jaar rond het samenbrengen van ouders (denk aan onze eerste editie

van het ouderraadcafé) en de school financieel te ondersteunen met gegeerde extra's (bekijk zeker

de communicatie rond de eindejaarsactie).

Zo zijn we dit jaar al direct gestart met het sponsoren van een digitaal bord voor de lagere school en

ludo modules voor de kleuterschool.

We zijn ook heel enthousiast dat nieuwe ouders zich aangesloten hebben om zich actief in de

ouderraad in te zetten en acties mee uit te werken.



Het belooft een schitterend jaar te worden!

Nieuwtjes

14 oktober herfstfeest

De dag dat elfjes, trollen, kabouters en nog veel meer feeërieke wezentjes mochten feesten! Allen

keken er hard naar uit! Even leek het dat de weergoden ons niet goed gezind gingen zijn, maar wat

elfenstof en trollensnot zorgden ervoor dat we een droge en zelfs warme herfstavond kregen! De

kleuteronderwijzers hadden hun beste beentje voorgezet en zo konden we genieten van een heuse

poppenkast met professioneel geluid /verlichting , een tiktakspel, muzikale verhalen bij mooie

verteldozen, een trollengrot, elfen armbandjes, trollensnot en balanceerden we in de tuin om

trollendrollen te vermijden, we gooiden met pitjes en ringen naar kabouters, visten eendjes en

dansten als waterelfjes, er was een snoepkraam en als de speelkaart vol was mocht je nog een

cadeautje grabbelen. De ouderraad en vrijwilligers van de lagere school hielpen mee om de

drankjes, de soep en de hotdogs te serveren. Wat was het fijn!

Hartelijk dank aan de helpende handen, de creatieve kleuteronderwijzers, de vele vrijwilligers maar

vooral aan al onze trollen, kabouters en elfjes! Dank aan jullie talrijke opkomst!!!



Gevonden na het herfstfeest,

terug te vinden in de slakjesklas bij juf Lotte.

Trollenland

In de koetjesklas werkten we de afgelopen weken rond het prentenboek : TROL.

In Trollenland is eerst alles grauw en grof en grijs... Daarna groeien er bloempjes en wordt

Trollenland  zacht en kleurrijk en fijn. We mediteerden met zachte pluisjes. We maakten van het

grijze grauwe Trollenland een mooi kleurrijk Trollenland. We leerden begrippen zoals : bedroefd,

verdrietig, blij, grauw, grof, fijn,.... op een speelse manier. We versierden een grijze, grauwe steen

tot een kleurrijke glittersteen. We keken samen met de slakjesklas naar de TikTak van Trol. We

maakten een grauw trollenland en een kleurrijk trollenland.



Ook in de slakjesklas gingen we de afgelopen weken aan de slag rond het prentenboek ‘Trol’. We

startten het thema met een echte trollentocht op school, samen met de koetjes en de eendjes. We

gingen zelf aan de slag met het maken van het grijze, grauwe land van Trol. Dit deden we door

gebruik te maken van grijze verf en van zand gemengd met lijm. Ook leerden we dat door een

pluisje van een blaasbloem er nieuwe bloemen beginnen te groeien en dat door kleur de wereld toch

wat mooier is. Dus ook het kleurrijke land van Trol maakten we na. In onze experimenteerbak

voelden we hoe zacht ‘pluisjes’ (pluimpjes) zijn en wat er gebeurt als we er tegen blazen… Of wat

er gebeurt als we met het pluimpje naar buiten gaan op een winderige dag… We bouwden torens, zo

groot als Trol (wist je dat die zelfs groter is dan juf Lotte?) en daarnaast maakten we kleine torens,

zo klein als een blaasbloem. Nog enkele fijne dagen met ‘ons Trolletje’ en dan kunnen we genieten

van een welverdiende vakantie.

Strapdag

De strapdag was een groot succes!

Na een hele week aftellen was het eindelijk zover...

Enorm fier toonden onze kleuters hun eigen fiets.

Het weer was ons goedgezind, daardoor konden we volop genieten van al die fietsavonturen.

Herfst in onze schooltuin

Onder een stralende herfstzon zochten we samen de tuin van

onze school op.

Herfstvruchten en stokjes verzamelen, dolle pret met de

vallende bladeren, kleurenpracht ontdekken en nog zoveel

meer.

Als afsluiting nog een leuke kringdans en allemaal samen rond

de grote,dikke boom.

Wat vonden het zo leuk om de wondertjes van de herfst te

mogen beleven.



Nieuwtjes

Achter de schermen worden de werken voor de heraanleg van de speelplaats fase 1 volop

voorbereid. De planning werd een beetje aangepast: aanvankelijk zou het eerste deel van het asfalt

uitgebroken worden in de herfstvakantie, maar omdat de heraanleg nog op zich zou laten wachten

en we dan de hele winter met een opengebroken speelplaats zouden zitten, waarmee verder nog

niets gebeurd, hebben we het opbreken uitgesteld naar de krokusvakantie. Tijdens de paasvakantie

wordt er dan met de heraanleg gestart.

…nog even geduld oefenen dus.

Ondertussen hebben we nog tijd om zelf en met de kinderen over de ‘speelaanleidingen’ na te

denken en plannen te maken. We zijn in ieder geval al ontzettend blij met de financiële steun die

we vanuit de ouderraad gaan krijgen voor dit project. We hopen dat de eindejaarsactie van de

ouderraad een succes wordt ;)!



Save the date!

Circus Picolini komt en zet de circustent op van 27 tot 31 maart 2023. Dit evenement zal doorgaan

op de terreinen van Chiro Jez.

Op 30 en 31 maart (=vrijdag als paasvakantie start) treden de leerlingen van de lagere school als

échte circusartiesten op!

Op 1 december komt de circusdirecteur een eerste keer langs om aan de leerlingen vanaf het derde

leerjaar circustechnieken aan te leren. Nadien kunnen de kinderen een keuze maken en vanuit hun

interesse en talent verder gaan oefenen.

nieuws uit L1

Het eerste leerjaar ging op 14

oktober naar de Kalmthoutse

heide. We deden leuke

activiteiten om de prachtige

natuur rond ons te ontdekken.

We sloten de dag af met een

picknick samen met onze

peters en meters van het

vierde leerjaar. Ondanks de

regen was het toch een fijne

en leerrijke dag!



nieuws uit L4

In het vierde leerjaar stond vooral onze eigen

gemeente in the picture. Zo gingen we een

kijkje nemen in het administratief centrum,

mochten we even zetelen in de raadszaal en

waren we getuigen van een kinderhuwelijk. Met

deze laatste activiteit behaalden we zelfs de

krant!

nieuws uit L3

In het derde leerjaar wordt de omgeving rond de school en Kapellen volop verkend. De kinderen

leren de straatnamen en trekken er graag op uit.

zelf schrijven ze:

“Het was leuk en we hadden veel plezier. We hebben veel gezien en foto’s getrokken”



nieuws uit L5

Samen met de ouders en

grootouders zijn we naar

dierenkliniek Sint-Jan

geweest.De dierenarts heeft ons

daar een rondleiding gegeven.We

hebben ook een hondje gezien

dat werd geopereerd aan zijn

tandjes.

Het was een superleuke dag!😄

Nina Mariën (5B)

Zilverenhoek… bewegende school!

een impressie van de ‘Dag van de sportclub’:

Voor de veldloop konden we rekenen op mooi weer! Maar liefst 111 leerlingen van onze school

hebben deelgenomen.

Samen zorgde onze school zelfs voor 13 podiumplaatsen en de wisselbeker van de meisjes,

proficiat!!

Nadien was er nog de loop van 1000/1600m waar de Zilverenhoek mooi vertegenwoordigd was,

zelfs juffen, meester en oud-leerlingen kregen we mee aan het lopen, super !

Proficiat voor alle prestaties!



nieuws uit L6





nieuws uit L2

We hebben gemeten met water.

We moesten een fles vullen en streepjes zetten als het bekertje leeg was.

We moesten schatten en  meten hoe dikwijls een lepel in een kruidenpotje kon.

We moesten ook flesjes in de juiste volgorde zetten.

verteld door Lenna, Féline en Marie V. uit 2B

uniform

we krijgen van ouders soms nog vragen i.v.m. het uniform.

We zetten het hieronder nog eens op een rijtje:

In het team

Juf Astrid werkt haar laatste dag voor ze in bevallingsverlof gaat. Na de vakantie neemt juf Evie

Wuyts de fakkel in L4C over.



Wist je dat…

Ons herfstfeest gesponsord werd door:

Kristof Bonne
ESE BV
Elektrisch installateur
ese.bvba@skynet.be
0473/97.83.21

Dopjesactie voor de blind geleide honden

In de grote vakantie ben ik met mijn gezin,

kinderen en kleinkinderen een dagje gaan

verkennen in het centrum voor de blinde geleide

honden te Tongeren.

Wat een prachtig werk leveren ze daar om de

blinde geleide honden op te leiden. Zo kunnen

blinden en slechtzienden weer een plaatsje in

onze maatschappij geven.

We waren hier heel erg van onder de indruk.

Een hond, van puppy tot volwaardige blinde geleide hond

opleiden, kost ongeveer 25 000€.

De centra worden niet gesubsidieerd door de staat maar werken alleen van schenkingen…

Wij kunnen hier op een hele simpele manier ons ‘dopje’ aan bijdragen. Door plastieken dopjes te

verzamelen kunnen we ermee voor zorgen dat we dit prachtig initiatief steunen.

Voor meer info kijk op : www.dopjesactie.be

Om jullie even een idee te geven :

PS: De verzamelde dopjes kan je afgeven aan de

klasleerkracht, wij zorgen dat ze

goed terecht komen.

Lieve groeten Juf Inge van de koetjesklas.



Tot een volgende keer

met weer meer leesplezier.

Team Zilverenhoek


