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OKTOBER 2018 

Sociale vaardigheden: bever 

Betekenis: Bemoederen, iemand 

een dienst geven (helpen aan de 

vaat), iemand een voorwerp geven 

(trakteren, vuurtje geven, …), zorg 

dragen voor de anderen, hulp ge-

ven, dienstbetoon, helpen, …. 

• gezond gedrag: materiële dingen geven : een 

boek, een geschenk, snoep, geld.  Iets schenken, 

iets ter beschikking stellen, iets uitlenen. 

• overdreven gedrag: op een overdreven ma-

nier zorgen zodat de andere geen kans krijgt om 

zelf iets te doen, verwennen, betuttelen. 

• ontbrekend gedrag: geen hulp willen bieden 

Gezondheidsopvoeding 
 
Een leuk lunchpakket brengt elke middag reuze pret. 
Plakjes tomaat, komkommer of radijs maken je boterham ontzettend wijs ! 

Samen naar de kermis... 

Luisteren naar een verhaal in 3K 

Ook zij zien het anders... 

De herfstvakantie begint op maandag 29 oktober en loopt tot en met vrijdag 2 november.   

Warme maaltijden oktober 2018 

Maandag 01/10/18 
 

Dinsdag 02/10/18 Donderdag 04/10/18 Vrijdag 05/10/18 

Seldersoep 
Bolognaise 

Geraspte kaas 
Spaghetti 

Preisoep 
Croustifoot 

Provençaalse mix 
Rijst 

Courgettesoep 
Varkensgebraad Prince Orloff 

Erwtjes 
Gekookte aardappelen 

Tomatengroentesoep 
Visfilet in mosterdsaus 

Spinazie 
Puree 

Maandag 08/10/18 Dinsdag 09/10/18 Donderdag 11/10/18 Vrijdag 12/10/18 

Jardinièresoep met balletjes 
Hesp in kaassaus 

Macaroni 

Kervel-preisoep 
Vegetarische burger 

Boterbonen 
Gekookte aardappelen 

Boerensoep 
Runderstoverij 

Cruditeiten 
Roomaardappelen 

Tomatensoep 
Gevogelterollade 

Gevogeltesaus 
Pompoenstamppot 

Maandag 15/10/18 Dinsdag 16/10/18 Donderdag 18/10/18 Vrijdag 19/10/18 

Juliennesoep 
Cordon bleu 
Witte kool 

Puree 

Tomatengroentesoep 
Koolvis in brevalsaus 

Gestoofde wortelschijfjes 
Gekookte aardappelen 

Wortelsoep 
Vol-au-vent met champignons 

Groentenmix 
Rijst 

Seldersoep 
Braadworst 

Mosterdsaus 
Appelmoes 

Gekookte aardappelen 

Maandag 22/10/18 Dinsdag 23/10/18 Donderdag 25/10/18 Vrijdag 26/10/18 

Groentesoep 
Ardens gebraad 

Duivelse saus 
Prinsessenbonen 

Gekookte aardappelen 

Aspergesoep 
Vissticks 

Bloemkool 
Puree 

Tomatenpompoensoep met heksen-
krullen 

Oogballen in bloederige saus 
met krulslakken 

Tomatensoep 
Quornschotel (veggie) 



Oktober 2018 

M 1 
Politiecontrole fietsen 
(20u) Schoolraad 

D 2 
(13u30) BOS-vergadering -         
Gijzegem 
(VM) Talentenwerking kleuter 

W 3 (13u30) Voetbaltornooi Erpe-Mere 

D 4 

Werelddierendag 
Zwemmen 3/1 
(13u30) Infosessie radicalisering - 
Huis van het Kind 
(19u30) Workshop STEM– bib Erpe-
Mere 

V 5 
Dag van de leerkracht 
(10u30) Eucharistieviering 
(NM) Viering van de jarigen 

Z 6  

Z 7  

M 8 (NM) Talentenwerking lager 

D 9 (9u) MDO lager 

W 10 
Fruit: witte druiven  
(8u45) Workshop ‘Week van het 
bos’ - 4L/5L 

D 11 

Zwemmen 2L/4L 
(9u) Infosessie ICT - Borsbeke 
(10u) Overleg ped. Begeleiding 
(14u30) Quiz RVT/6L 
(20u) BOS-vergadering 

V 12 (9u) Onderwijsraad 

Z 13  

Z 14  

M 15 Start Week van het bos 

D 16 
(9u) MDO lager  
(16u) Personeelsvergadering 

W 17 Fruit: blauwe druiven 

D 18 
Zwemmen 1L/3L 
(9u) MDO kleuter 

V 19 
Dag van de jeugdbeweging 
Spaghetti– en croquefestijn 

Z 20  

Z 21  

M 22  

D 23 (VM) Talentenwerking kleuter 

W 24 Fruit: Kaki 

D 25 
Zwemmen 2L/4L 
Oudercontact  3K-6L  

V 26 
(NM) Viering van de jarigen 
Rapport 

Z 27  

Z 28 Start van het winteruur 

M 29 Start herfstvakantie 

D 30  

Dag van de leerkracht 

Sinds 1994 heeft de UNESCO (de organisatie van de Verenigde 

Naties voor onderwijs, wetenschappen en cultuur) 5 oktober 

uitgeroepen tot internationale Dag van de Leerkracht. 

Daarmee wil ze de belangrijke rol onderstrepen van de leerkracht.  Ook Bel-

gië plaatste zijn handtekening onder het manifest. Hoe wij de leerkrachten 

precies in de bloemetjes zullen zetten, is nog een verrassing. De kinderen 

kunnen er alvast voor zorgen dat ze die dag voorbeeldig gedrag vertonen.  

Oog voor lekkers 

Woensdag 10 oktober is de eerste fruitdag.  Gelie-

ve dan alle koekjes thuis te laten en mee te werken 

aan dit gezonde initiatief.  Via deze weg willen we 

ook al eens alle schilouders hartelijk danken voor 

het wekelijks klaarmaken en verdelen van het fruit. 

Opgelet: vergeet niet een doosje mee te geven om eventuele overschotten 

mee te nemen naar huis.  Dit is beter dan de rest bij het GFT-afval te storten. 

Herfstrapport en oudercontact lager onderwijs 

Op vrijdag 27 oktober krijgen de leerlingen van het lager onderwijs hun eer-

ste rapport van dit schooljaar: het herfstrapport.  Benieuwd hoe ze het er in 

hun nieuwe klas vanaf brengen. Opnieuw staan de klastitularissen klaar om 

de resultaten, samen met jou, te bespreken op donderdag 26 oktober. Ook 

juf Hilde (3K) zal op die dag haar oudercontact houden. 

De ouderraad zorgt voor gratis kinderopvang. Het inschrijvingsformulier 

volgt later. 

Voetbaltornooi Lagere scholen Erpe-Mere 

Op woensdagmiddag  3 oktober organiseert Sportdienst 

Erpe-Mere een voetbaltornooi voor leerlingen zowel uit de 

tweede als derde graad van alle lagere scholen uit Erpe-

Mere. Het tornooi gaat door op het kunstgrasveld van do-

mein Steenberg. De eerste wedstrijden  starten om 13.30u 

en het einde is voorzien rond 17.30u. Uiteraard hangt alles af van de uitslag 

van de wedstrijden (winst of verlies). Ook onze school neemt deel aan dit 

tornooi. Wij wensen onze voetballers veel succes! 

Talentenwerking (oktober-november-december) 

De volgende eilanden zullen de komende 3 maand aan bod ko-

men bij de leerlingen. Meer info hierover kan je vinden in het 

talentenportfolio van jullie zoon of dochter. 

TAALEILAND  

FIJNEILAND  

SAMENEILAND  

BEELDEILAND (enkel voor kleuter)  


