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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 geven, 

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 ! 

 

De herfstvakantie begint op maandag 28 oktober en loopt tot en met vrijdag 1 november.   

Wij wensen jullie een fijne vakantie!! 

Jaarthema : De natuur, onze beste buur! 

Deze maand starten we met de eerste activiteit. In oktober wordt er in elke klas rond afval 
gewerkt. 

De kleuters en de 1ste graad maakten maandag al kennis met de prins of prinses van  
Viesvuilland in de klas. Zij helpen de kleinsten om duurzame oplossingen te vinden. De 
andere klassen leren, later in de maand, in een educatieve workshop bewust omgaan met 
afval. De nadruk ligt op voorkomen, hergebruiken, sorteren en recycleren van afval, het 
vermijden van zwerfvuil en het streven naar een duurzame consumptie. 
De leerlingen maken kennis met alle facetten van het sorteer- en recy-
clageproces. Ze krijgen praktische tips die ze meteen kunnen toepassen, 
op school en thuis. 

OKTOBER 2019 



Oktober 2019 

D 1  

W 2 
(13u30) Voetbaltornooi Erpe-Mere 
Viering van de jarigen 

D 3 

Zwemmen 3/1 
Educatieve workshop: bewust leren 
omgaan met afval (4L+3L) 
 

V 4 
Werelddierendag 
 

Z 5 Dag van de leerkracht 

Z 6  

M 7 
Uitstap 3L– park Grotenberge 
Educatieve workshop: bewust leren 
omgaan met afval (6L+5L) 

D 8 (9u) Directievergadering Zottegem 

W 9 

Start ‘Oog voor lekkers’: witte drui-
ven  
(9u) Overleg scholengemeenschap 
Salem 

D 10 Zwemmen 2L/4L 

V 11 Medisch onderzoek op school (4L) 

Z 12  

Z 13  

M 14 Start Week van het bos 

D 15 (16u) Personeelsvergadering 

W 16 
Fruit: blauwe druiven 
Werelddag van verzet tegen armoe-
de - actie Welzijnsschakel 

D 17 
Zwemmen (1L+ 3L) 
MDO lager 

V 18 
MDO kleuter 
Dag van de jeugdbeweging 
Spaghetti– en croquefestijn 

Z 19  

Z 20  

M 21 (20u) Ouderraad 

D 22 (9u) CODI - Steenhuize 

W 23 Fruit: Appel 

D 24 

Zwemmen (2L + 4L) 
(9u) Zorgoverleg SG 
(16u) Oudercontact (3K-6L)  
+ rapport  
Actie oudercomité: groente - en fruit-
pakket 

V 25 (NM) Viering van de jarigen 

Z 26  

Z 27 Start van het winteruur 

M 28 Start herfstvakantie 

D 29  

W 30  

D 31  

Dag van de leerkracht 

Zaterdag 5 oktober is uitgeroepen tot 

dag van de leerkracht. Op die dag mogen 

onze leerkrachten eens extra verwend worden voor hun inzet tijdens 

het schooljaar. De ouderraad verwent onze juffen op donderdag 3 

oktober met een kleine attentie. 

Maar wereldwijd zijn er veel leerkrachten die in moeilijke omstandig-

heden moeten werken. Wereldwijd zijn er ook miljoenen kinderen en 

jongeren die geen leerkrachten hebben. Zij kunnen om allerlei rede-

nen niet naar school gaan : armoede, gebrek aan infrastructuur, on-

gelijkheid, oorlog en conflict … 

De organisatie -Saved by the bell- roept alle scholen op om op de 

Internationale dag van de Leerkracht, de schoolbel eens extra te laten 

rinkelen.  Wij doen mee aan deze symbolische actie en laten onze bel 

rinkelen op vrijdag 4 oktober ‘19. 

Oog voor lekkers 

Woensdag 9 oktober is de eerste fruitdag.   

Elk kind krijgt gedurende het hele schooljaar (tot 

half juni) een portie fruit. Gelieve dan alle koekjes thuis te laten en 

mee te werken aan dit gezonde initiatief.  

We bedanken ook al onze schilouders hartelijk voor het wekelijks 

klaarmaken en verdelen van het fruit. Vergeet niet een doosje mee te 

geven om eventuele overschotten mee te geven naar huis. 

Herfstrapport en oudercontact lager on-
derwijs 

Op donderdag 24 oktober krijgen de leerlingen 

van het lager onderwijs hun eerste rapport van dit 

schooljaar: het herfstrapport.  

De klastitularissen staan klaar om de resultaten, samen met jullie, te 

bespreken. Juf Hilde en juf Dorien zullen op die dag ook oudercon-

tact houden. De ouderraad zorgt opnieuw voor gratis kinderopvang. 

De uitnodiging vinden jullie deze maand in de boekentas van jullie 

kind. 

Voetbaltornooi Lagere scholen Erpe 

Op woensdagnamiddag 2 oktober organiseert  

Sportdienst Erpe-Mere een voetbaltornooi voor 

leerlingen zowel uit de 2de als 3de graad van alle 

lagere scholen uit Erpe-Mere. Het tornooi gaat 

door op het kunstgrasveld van domein Steenberg. De eerste wedstrij-

den starten om 13u30 en het einde is voorzien rond 17u30. 

Veel succes aan de deelnemers! 

(In het Vincentje van september werd nog aangekondigd dat de scho-

lenvoetbal doorging op woensdag 9 oktober. Half september kregen 

wij bericht van de gemeente Erpe-Mere dat deze werd verplaatst naar 

woensdag 2 oktober.) 



Aanvraag schooltoeslag 

Vanaf dit schooljaar hoeft u geen aanvraag meer in te dienen 
wanneer u recht heeft op een schooltoeslag. Je uitbetaler 
van het Groeipakket onderzoekt automatisch of je recht hebt 
op de toeslag en dan wordt die automatisch uitbetaald sa-
men met het groeipakket. 

 

17 oktober 2019 - Werelddag van verzet 
tegen armoede. (actie Welzijnsschakel) 

Dezelfde dromen, dezelfde onderwijskan-
sen. 

Alle kinderen en jongeren, ook kinderen uit 
kwetsbare gezinnen, hebben een droomjob. Alle scholen uit 
Erpe-Mere zijn uitgenodigd om mee te werken aan ‘het 
langste schoolbord’. Iedere school krijgt 10 meter school-
bord en het is de bedoeling dat de kinderen (klas 3de graad) 
hun droomjob, hun dromen voor de toekomst krijten. 

Dit bord, samen met alle andere borden, wordt voorgesteld 
tijdens een avondvullend programma op 17 oktober in de 
Sint-Annazaal in Bambrugge. 

FEESTKAARTENACTIE 

Begin november maakt ieder kind in de klas een creatieve, 
mooie, feestelijke tekening. 

Hiervan zullen wenskaarten gemaakt worden en andere 
toffe gadgets die jullie als ouder, familie, vrienden,… kunnen 
aankopen. 

Ideaal om te versturen met de feestdagen in het verschiet 
of om iemand met een origineel nieuwjaarsgeschenk te ver-
rassen. 

Met de opbrengst hiervan verfraaien we verder onze speel-
plaats. 

We houden jullie op de hoogte!! 

 

Groente- en fruitactie 

De herfst toont zich stilaan in al zijn pracht en praal, de 
dagen worden korter. Er breekt een gezellige tijd aan… 

Tijd om in de keuken de lekkerste gerechten voor te scho-
telen aan ons gezin. 

Fruit en groenten zitten nu boordevol smaak! 

De ouderraad helpt jullie graag bij dit voornemen en biedt 
jullie een groente-en fruitpakket aan voor de prijs van 
€10. Met de verkoop steunen zij onze schoolse projecten. 

De kinderen krijgen deze week een uitnodiging mee om 
deel te nemen aan deze actie. 

Warm aanbevolen! 

Kansenpas 3de lj 

 Om de UiTPAS te promoten bij de jeugd schenkt het ge-
meentebestuur aan alle leerlingen van het derde leerjaar-
schoolgaand op het grondgebied van Erpe-Mere- een gra-
tis Uitpas. 

De gemeente bezorgt, via de school, een voucher 
aan de leerlingen die ze dan kunnen inruilen voor 
een gratis pas aan de balie van de dienst Vrije Tijd of 
in de bibliotheek. 

 

UiTPAS is een kaart voor iedereen die deelneemt aan 
vrijetijdsactiviteiten.  
Met UiTPAS kan u punten sparen en ze omruilen 
voor een korting, cadeau of 
ander voordeel. 
Een overzicht van alle activi-
teiten waar u punten kan 
sparen en ruilen vindt u 
op www.uitpas.be. 

 

DATUM GROOTOUDERFEEST:  

5 DECEMBER 2018 (VM) 

http://www.uitpas.be/


Warme maaltijden oktober 2019 


