
 

       

 
 
 

***  Herfst 2022  *** 
 
 

Zacht sluipt hij door de bloemenpracht, 
gehuld in een kleed van warme tinten. 

Hij laat sporen na, zodat je weet 
‘hier is hij al geweest’. 

Je hoort hem ritselend lopen. 
Toch blijft hij nog even verscholen. 

Maar op een dag wordt hij herkend 
en hoor je iemand zeggen : 

“Dag herfst, ik zie dat je er bent” ! 
 

 



Enkele data …   Goed om weten !   
 

 
Kleuterafdeling   
 
Ma 07/11  Instapdag nieuwe peutertjes 
Di 08/11  1ste rapport 
   NM  :  Klasdoorbrekend werken  
Vrij 18/11  Zwemmen voor K3  
Vrij 25/11  Zwemmen voor K3 
Vrij 02/12  Zwemmen voor K3 
Vrij 09/12  Zwemmen voor K3 
Di 13/12  NM  :  Klasdoorbrekend werken 
Vrij 16/12  Zwemmen voor K3 
Di 20/12  08.30 – 10.00  :  Peuter-probeermoment   
 
 
Lagere afdeling   
 
Do 10/11  Zwemmen voor L1+2+4 
Di 15/11  NM  :  L5+6  :  Rondvaart Haven van Antwerpen 
Do 17/11  Zwemmen voor L1+2+3+5+6  
Do 24/11  Zwemmen voor L1+2+4 
Do 01/12  Zwemmen voor L1+2+3+5+6 
Vrij 02/12  Rapport 
Woe 07/12  Medisch onderzoek voor L6 
Do 08/12  Zwemmen voor L1+2+4 
Do 15/12  Zwemmen voor L1+2+3+5+6 
Di 20/12  09.00  :  Schoolviering 
Do 22/12  Zwemmen voor L1+2+4 
    
 

 
 
 



Kleuterafdeling + lagere afdeling                               
 
Vrij 11/11  Vrijaf  :  Wapenstilstand 
Di 15/11  Bib-bezoek 
Di 06/12  VM  :  Sint op school 
Di 13/12  Bib-bezoek 
Vrij 16/12  15.20 – 16.30  :  Winterdrink 
 
Za 24/12  tot en met  zo 08/01 Kerstvakantie 
 
 
 
 

Blij nieuws        
           
         Charles, kleinzoon van juf Christel ( L5 ) 
 Alice, kleindochter van juf Ilse ( K1 ) 
 Louise, zus van Lucas Cnops ( K3 )     
 
 
 

In memoriam       
    
 Dhr. Van Remoortel, overgrootvader van Seppe Leys ( L1 ) 
 Dhr. Blommaert, overgrootvader van Senne ( L3 ) en Julie ( L2 ) De Munck  
 Dhr. De Vylder, overgrootvader van Leander ( L3 ) en Matteo ( L1 ) Maes 
 Mevr. Hous, grootmoeder van Lucas Cnops ( K 3 ) 
   
 
 

   Enkele weetjes … 
                                              
 Dit is de 1ste Nieuwsflash van het nieuwe schooljaar. Onze Nieuwsflash wordt 

opgemaakt voor elke vakantie. De kinderen krijgen hiervan een papieren 
versie mee en op de schoolwebsite vinden jullie de digitale versie terug. 



 
 In de lagere afdeling ( L2 tot L6 ) werken we ook dit schooljaar voor wiskunde 

en spelling in niveaugroepen. Elk kind kan zo meer werken op eigen niveau 
en eigen tempo. Begin schooljaar bekijken we op welk niveau de kinderen 
best starten om te komen tot de best mogelijke resultaten en een goed 
welbevinden. We doen dit op basis van het resultaat LVS en van het procent 
op het klasrapport van einde vorig schooljaar. Binnen L2 tot L6 zijn de 
uurroosters voor wiskunde en spelling gelijkgeschakeld en zijn er kinderen die 
wiskunde of spelling volgen zowel op een lager als op een hoger niveau. De 
indeling in niveaugroepen wordt telkens besproken met de ouders van 
betrokken kinderen. 

 
 Onze school werkt samen met het Speelfort om na de middagpauze 

slaapgelegenheid voor peutertjes en 1ste kleutertjes aan te bieden. De kindjes 
eten hun meegebrachte boterhammen op in het Speelfort en mogen er 
daarna een verkwikkend dutje doen. Dit alles gebeurt onder toezicht van de 
medewerkers van het Speelfort. Als vergoeding gelden dezelfde tarieven als 
bij de voor- en naschoolse opvang. 

 
 Ons jaarthema luidt “We all fit together”. Iedereen is een deeltje van de puzzel, 

iedereen is nodig om een mooi geheel te vormen. 
Ondertussen hielden we al 2x op vrijdagnamiddag een klasdoorbrekende 
puzzelnamiddag. Klein en groot proberen om samen een puzzel op eigen 
niveau tot een goed einde te brengen. 

 

                  
 

        
 



 
 

 Ook onze KiVa-activiteiten zijn opnieuw gestart. Kiko en Flo nemen ons een 
gans schooljaar mee op sleeptouw. 
Het KiVa-project is een wetenschappelijk onderbouwd antipest- en 
pestpreventiebeleid om een positief klas- en schoolklimaat te bevorderen.  
KiVa is namelijk het Fins woord voor fijn, blij, leuk. 
Elke maand wordt er in elke klas gewerkt rond een bepaald thema. 1 keer per 
maand komen we met de ganse school samen rond dit thema. 
 

 
 
 

 Onze school deed mee met Werelddierendag. Op vrijdagnamiddag 4 oktober 
mochten de leerlingen van de lagere afdeling hun huisdier mee naar school 
brengen. Alle kinderen mochten komen kijken en de “eigenaars” van de 
huisdieren gaven een woordje uitleg. Een aantal sfeerfoto’s van onze 
dierententoonstelling  : 

 

                              
 

                   
 
                      
 

 
                  
 
 



 Na de herfstvakantie starten we opnieuw met onze fluo-actie. In 
samenwerking met de gemeente Beveren proberen we onze kinderen aan te 
zetten om in de donkere winterperiode zoveel mogelijk in fluo naar school te 
komen. Deze actie loopt tot aan de krokusvakantie. 

 
 Vanaf dit schooljaar voorzien we voor alle leerlingen van L5 en L6 elk een 

laptop. Dit 1ste schooljaar zetten we er vooral op in dat deze leerlingen vlot en 
blind leren typen. Ook in L4 zullen de kinderen leren typen tijdens het 2de 
semester.  

                          
 

 
 
 
 
 

 Van harte dank aan ons oudercomité ! Zij dragen ook dit schooljaar weer hun 
steentje bij, zowel financieel als bij de organisatie van allerlei activiteiten. De 
opbrengsten van hun activiteiten   (griezelwandeling, eetfestijn, Tuinfeesten, 
aardbeienverkoop, ...) worden dit jaar o.a. gebruikt voor de betaling van het 
kleuterzwemmen in K3, een grote bijdrage bij het busvervoer van alle 
klasuitstappen en dit jaar ook van de 3-daagse boerderijklassen van L3 en L4.  
Van harte dank je wel !!                   

        
 
 Alle info en foto’s van onze klas- en schoolwerking, klas- en schoolactiviteiten, 

uitstappen, … zijn te bekijken op onze schoolwebsite www.vbsverrebroek.be. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

We wensen aan iedereen een fijne, deugddoende 
herfstvakantie! 

     
 
 

 


