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Sociale vaardigheden : poes 

 

Ik ben de poes en ik geniet van elke streel 
die ik krijg, van al de zorg die jij mij biedt. 

Jij weet wel best tot wat ik neig. 
Ik lig te ronken en te spinnen. 

Ik hou van wie mij kan beminnen 
 
Betekenis : Zich laten verzorgen, genieten van het 

vertroeteld worden, bedanken voor zorg, een geschenk 

aannemen, graag kijken, ervan genieten, … 

 

• gezond gedrag: materiële dingen aannemen of vra-
gen : iets in dank aannemen, een geschenk aanne-
men, om iets vragen.  Zich laten verzorgen, genieten 
van vertroeteld te worden, zich eens laten verwen-
nen.  Hulp vragen.  Bedanken voor geboden hulp. 

• overdreven gedrag: profiteren, zich als een klein 
kind laten verwennen, voor alles en nog wat hulp 
vragen …Zelden bedanken, het vanzelfsprekend 
vinden dat anderen iets voor je doen.  Iemand uitbui-
ten, stelen. 

• ontbrekend gedrag: je niet eens kunnen laten  
verwenen  

Gezondheidsopvoeding 

 

 

 

 

 

Ga gezond aan de slag, eet 3 

evenwichtige  maaltijden 

per dag. 
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Fruitsla maken bij juf Marijke 

Onze MOS-boeren : 

Arne en Robin 

 Jaarthema : De natuur, onze beste buur ! 

Deze maand komt het tweede onderwerp 

van ons jaarthema aan bod .   

DE NATUUR staat centraal in elke klas . 

Wat kan er aan bod komen? 

• Het belang  van  bomen. 

• Dieren in het bos. 

• Knutselen met “natuurlijk afval”. 

• Een wandeling in het bos. 

• Op zoek naar sporen van dieren. 

• ….. 

 

Natuur   

November 



Eerste kleuterklas breidt uit 

Na de herfstvakantie verwelkomen we 2 
nieuwe kleuters in de dribbelklas. Het stoel-
tje van Lotte en Robin hebben we al  
klaargezet. We wensen hen heel fijne en 

leerrijke ervaringen samen met juf Marijke en juf Jana en 
de andere klasgenootjes. Ook de ouders heten we van 
harte welkom! 

Herfstvakantie 

Op maandag 28 oktober begint de herfstvakantie. Daar-
mee sluiten we het eerste en langste stuk van het school-
jaar af. Dit betekent dat iedereen - groot en klein - deze 
week goed kan gebruiken om even bij te komen. Wij wen-
sen iedereen dan ook enkele deugddoende dagen.  
Hopelijk is een zacht herfstzonnetje nooit ver uit de buurt! 

Auteurslezing 3L 

Tijdens de voorleesweek, op dinsdag 19 november, wordt 
het 3de leerjaar uitgenodigd in de biblio-
theek. Dirk Nielandt komt langs en zal ge-
durende een uurtje zijn boeken voorstel-
len, voorlezen en zoveel mogelijk het lees-
plezier bij de leerlingen opwekken. Hij is 
een Vlaams jeugdauteur en werkt ook al 
meer dan tien jaar als scenarist voor heel 
wat kinderprogramma’s. 

Grootouderfeest kleuteronderwijs 

Het grootouderfeest gaat dit jaar door op  
donderdag 5 december in de voormiddag.  
Er wordt een groot Sinterklaasfeest  
georganiseerd, waarbij zowel de kleuters als de  
grootouders een mooie voormiddag zullen  
beleven. We kijken er naar uit! 

Bosklassen 3de graad 

De leerlingen van de 3de graad gaan in januari 2020  
(20/01 t.e.m. 24/01) op bosklassen. De klasjuffen geven 
op dinsdag 19 november uitleg over de activiteiten die 
aan bod komen tijdens deze week. Een uitnodiging volgt 
na de herfstvakantie. 

Eindejaarsactie 

De school organiseert, in samenwerking met de  
ouderraad, na de herfstvakantie een leuke tekenactie met 
als doel: de aankoop van up-to-date didactisch materiaal 
voor onze kinderen! 
In iedere klas tekenen, schilderen of krijten de kinderen 
een tekening met als thema : FEEST!  
Via een webshop kunnen wenskaarten, placemats, mok-
ken, … besteld worden. 
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V 1 Allerheiligen 

Z 2 Allerzielen 

Z 3 Einde van de herfstvakantie 

M 4 (9u) Taalopleiding (E-M) 

D 5  

W 6 Oog voor lekkers: Clementine 

D 7 
Zwemmen 1L/3L 
(9u): Zorgmodule –Gent 
(13u30) CLB– centrumraad 

V 8  

Z 9  

Z 10  

M 11 Wapenstilstand 

D 12  

W 13 Oog voor lekkers: bloemkool 

D 14 
Zwemmen 2L/4L 
(8u30-16u) EHBO-opleiding 

V 15 
(9u30) Onderwijsraad –Erpe-Mere 
(8u) Brandbestrijdingsteam/interventie 

Z 16  

Z 17  

M 18 
(9u-15u) Sportdag 1L - Erpe-Mere 
(8u30-16u) EHBO-opleiding 
(13u30) SG: Gijzegem 

D 19 
(9u15) Lezing Dirk Nielandt –bib.– 3L 
(14u30) Letterbingo RVT– 2L 
(19u) Voorstelling bosklassen (5L+6L) 

W 20 
Oog voor lekkers: kaki persimon 
(9u) zorgoverleg SG 
(19u30) cursus gemachtigd opzichter 

D 21 

Zwemmen 1L/3L 
(9u) Sportdag 2L 
(14u30) Nascholing Frans 
(16u) Oudercontact- kleuters 

V 22  

Z 23  

Z 24  

M 25 (9u) Taalopleiding E-M 

D 26 
(9u) Voorleestent - Kleuters + 1 L 
 

W 27 Oog voor lekkers: sinaasappel 

D 28 Pedagogische studiedag 

V 29  

Z 30  



warme maaltijden november 2019 

 

Leerlingenparlement 
 
Op 11 oktober ging het leerlingenparlement 
voor dit schooljaar o.l.v. juf Chris van start met 
een heuse lunchvergadering! 
Uit elke klas kwamen eerst de zaken aan bod 
die al goed/fijn zijn op onze school: de nieuwe 
speeltuin, kledingbakjes voor turnen, frietjes-
dag, ...  
Punten ter verbetering zijn zeker: meer zorg 
dragen voor het speelgoed, niet meer in de toi-
letten spelen, opnieuw een beurtrol opstellen 
om papiertjes te rapen op de speelplaats, … 
Volgende leerlingen mogen het hele schooljaar 
hun klas vertegenwoordigen: 
Wietse en Victor (3L), Hanne en Renske (4L), 
Febe en Yanis (5L), Kyra en Thomas (6L) 
Wij wensen hen een vruchtbaar werkjaar toe! 

Spaghettifestijn 

530 eters !! 

Bedankt voor jullie aanwezigheid!! 



 

Website ! Kijk ook eens naar de foto’s  van de kinderactiviteiten !  

http://www.vbsaaigem.be/fotos-kinderactiviteiten 

  

De voorleestent  

De BIB van Erpe-Mere komt dit jaar met een leuk 

initiatief naar onze school. 

In de voorleestent, trakteren Oma Irma en  

Oma Georgette op een halfuurtje spannende ver-

halen voor de kleuters en het 1ste leerjaar. 

 

 

De voorleesweek loopt van 16 tot 24 november. 

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong 

en oud. 

Voorlezen stimuleert de taalontwikkeling, de con-

centratie, de creativiteit en de sociale vaardighe-

den bij kinderen.  Bovendien is voorlezen de bes-

te aanzet tot een leven lang leesplezier. 

 

 

 

 

 HUIS VAN HET KIND 

Elke dinsdag van 16u30 tot 19u00, vrij inloopmoment bij een kop koffie 

of een frisdrank. Je kan er praten met andere ouders, er snuffelen  in de 

weggeefkasten of  de documentatie.  

Vanaf 18u00  is een opvoedingsconsulente aanwezig voor een blijvende 

babbel. Wil je graag een afspraak met haar, dan kan dit via  

huisvanhetkind@erpe-mere.be of 053/603490. 

Elke donderdagnamiddag van 13u30 tot 16u00 is er eveneens een vrij 

inloopmoment waarbij ook een verpleegkundige van Kind en Gezin aan-

wezig is. Je kan er zonder  afspraak je kindje laten wegen en meten. Ook 

dan kan je terecht in de ontmoetingsruimte voor een kopje koffie. 

Voor al deze activiteiten kan je inschrijven via  

huisvanhetkind@erpe-mere.be  of 053/603490  

http://www.vbsaaigem.be/fotos-kinderactiviteiten

