
Het schooljaar is op-

nieuw gestart !  Ieder-

een kent zijn weg, de  

kinderen kennen 

reeds hun leerkracht 

en de leerkrachten 

leerden op korte tijd 

de kinderen kennen. 

Een start van een 

schooljaar gaat ge-

paard met een nieuw 

jaarthema. Een the-

ma waarin we de 

waarden en normen 

die we zo belangrijk 

vinden in onze 

school aan de kin-

deren willen duidelijk 

maken. En dit kan je 

niet doen aan de 

hand van lesjes, 

maar door het voort-

durend voorleven en 

beleven van deze 

waarden en normen. 

Ieder jaar komen de-

zelfde waarden en 

normen aan bod, al-

leen worden ze in een 

ander leuk jasje ge-

stoken. Ook dit jaar 

besteden we dus aan-

dacht aan   respect—

beleefdheid—zorg 

dragen voor elkaar, 

de omgeving en de 

natuur—

samenhorigheid—

doorzetten en eer-

lijkheid. 

In 3  periodes, ver-

spreid over het 

schooljaar, wordt er 

een extra focus ge-

legd op een aantal 

waarden. De waar-

de RESPECT 

nemen we  bij iedere 

periode erbij omdat 

we deze héél be-

langrijk vinden. 

Een beestig schooljaar !!! 
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LO5: Oudenaarde binnenstebuiten 

LO6: Bezoek brandweer en rode kruis 
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Sofie en meester Patrick 

ontdekken de kinderen 

Oostende zoals ze het nog 

nooit gezien hebben. Want 

een badplaats heeft nog 

heel wat meer te bieden dan 

water en zand … Sowieso 

zullen jullie een fotoreporta-

ge mogen verwachten op de 

website ! 

En terwijl de laatste hand 

gelegd wordt aan deze 

krant, beleeft het zesde 

leerjaar heel wat avonturen 

aan de zee ! Samen met juf 

Eind september vertrok het 

vierde leerjaar op twee-

daagse naar de Diggiehoe-

ve in Brakel.  

Twee dagen waarop de kin-

deren elkaar leerden ken-

nen op een ‘andere’ manier. 

Er werden pizza’s gebak-

ken, een kampvuur gehou-

den, een ezelstochtje ge-

maakt en  in de sporthal van 

Brakel  konden de kinderen 

aan muurklimmen doen. 

Daarnaast werd er een ver-

haal ver-

teld uit 

het grote 

dieren-

boek, kon 

men de 

schoon-

heid van 

de natuur ervaren en werd 

er vooral veel buiten ge-

speeld. Ongetwijfeld zijn er 

nog 

heel 

wat 

verha-

len …   

 

 

LO6: 5-daagse Oostende 

LO4: Tweedaagse Diggiehoeve 

LO6 vertrekkensklaar om te voet naar het station van Oudenaarde te vertrekken ! 

Als echte schapenherders zorg dragen van de kudde van heLO 4 
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Als school ben je steeds in 

ontwikkeling. De maat-

schappij verandert, de om-

geving waarin kinderen op-

groeien verandert, er wor-

den andere verwachtingen 

gesteld bij de ontwikkeling 

en de groei van de kinderen 

…  Als school is het onze 

taak om deze ontwikkelin-

gen te zien, te bekijken, na 

te denken over deze ontwik-

kelingen en onze werking up 

te daten … 

Bij onze kleuters, maar ook 

in de lagere 

school onder-

vonden we 

dat de fijne 

motoriek 

(datgene wat 

we nodig heb-

ben om netjes 

te schrijven) een extra duw-

tje in de rug kon gebruiken 

… Daarom beslisten we om 

dit schooljaar 

binnen het kleu-

terteam te wer-

ken rond deze 

motoriek. Daar-

voor zullen de 

kleuterjuffen ge-

bruik maken van   

de methode schrijfdans. 

Op geregelde tijdstippen 

worden activiteiten aange-

boden op allerlei muziek-

genres waarbij 

de basisbewe-

gingen van het 

schrijven worden 

ingeoefend. 

Daarnaast gaan 

we reflecterend 

kijken naar ons 

eigen werk en de uitdagin-

gen die we de kleuters aan-

bieden en sturen dit bij waar 

nodig. Dus als jullie kleine 

sloebers bewegen als een 

vulkaan, draaien in een pot 

om pannenkoeken te maken, 

willen experimenteren met 

het scheerschuimschuim dat 

ze  van hun papa of opa 

hebben kunnen bemachti-

gen of met de pincet  aan de 

slag willen gaan … Geen pa-

niek, u weet waardoor het 

komt … Ze experimenteren 
 

Al schrijvend dansen in de kleuterklassen ! 

Bewegen als een vulkaan, 

draaien in een pot of met 

scheerschuim experimenten 

komt hun fijne motoriek ten 

goede ! 
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Op maandag 16 november 

kreeg iedere klas een uitno-

diging in de bus …  Daarin 

stond dat we plechtig wer-

den uitgenodigd naar de 

officiële opening van het 

beestige schooljaar. Ieder-

een moest zijn aanwezigheid 

bevestigen. Wat was dit 

spannend ! Wat zou er ons 

te wachten 

staan ? Wat 

zal er gebeu-

ren ? 

Eindelijk was 

het zo ver. 

Op woensdag 18 november 

mochten we over de rode 

loper stappen om voor het 

nest plaats te nemen. De 

‘Grote Wijze’ Uil was al 

aanwezig in het nest …. En 

opeens, uit het niets kwam 

ook de Wolf tevoorschijn … 

Wat was dat nu ??? En ach-

teraan vanuit het restaurant 

kwam ook Roodkapje aan-

gehuppeld … We zouden 

toch niet het 

sprookje her-

beleven ?  

Roodkapje 

deelde koek-

jes uit (dat was 

wel heel leuk) 

en kwam dan 

bij de Wolf 

staan … Ge-

lukkig had deze 

wolf geen kwa-

de bedoelin-

gen ! 

In de koeken 

van Roodkapje zaten er 

briefjes verstopt. Op deze 

briefjes stonden hele foute 

dingen: papiertjes op de 

grond gooien, vuile 

woorden roepen 

naar elkaar, elkaar 

eens pijn doen en 

dan niet eerlijk zijn, … 

Gelukkig was de 

Boze Wolf er om 

samen met ons na te 

denken hoe 

Roodkapje 

en ook wij-

zelf het be-

ter zouden 

kunnen 

doen ! 

Daarna 

kwam de 

Grote wijze 

Uil op bezoek. Hij vroeg 

ons om deze periode 

‘beleefd’ te zijn voor elkaar, 

‘eerlijk’ te zijn tegen elkaar 

en ‘respect’ te hebben voor 

iedereen. Hij beloofde om 

regelmatig over te vliegen 

zodat hij kon zien of we onze 

belofte wel houden ... 

Meneer Uil op bezoek in onze school ! 

Beleefd en eerlijk zijn tegen elkaar en 

respect hebben voor elkaar. Dat is 

wat we beloofden aan de Grote 

Wijze Uil ! 

De Boze Wolf en Roodkapje spreken de kinderen toe ! 

De Grote Wijze Uil spreekt de kinderen toe ! 
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Enkele kilometers van de 

hoofdschool ligt onze één-

klassige kleuterschool 

KBO Melden. Zij bieden 

er ook onderdak aan 

KBO Pamele omdat die 

voorlopig geen huisvesting 

hebben. En deze samen-

werking verloopt prima. 

Ook de ouders beginnen 

één groep te vormen, wat 

alleen maar de kinderen ten 

goede 

kan ko-

men. 

Er 

werd in 

de laat-

ste 

week 

van de vakantie een heuse 

opendeurdag gehouden,  

waar de kinderen en de ou-

ders konden kennismaken 

met de ver-

schillende juf-

fen. Juf Ge-

neviève, juf 

Vanessa en 

juf Christelle 

maakten er 

het beste van 

en stelden hun grote the-

ma’s voor dit schooljaar 

voor.  

Eind september 

werd dan ook 

een heuse klus-

jesdag georgani-

seerd met de ou-

ders: de speel-

plaats werd on-

der handen ge-

nomen, er werd een nieuw 

houten tussenhekje ge-

plaatst en het bestaande 

ijzeren hek werd verhoogd, 

er werd voor ex-

tra opbergruimte 

gezorgd, de eet-

zaal kreeg een 

nieuwe indeling, 

… Dit kon enkel 

gebeuren door 

de grote op-

komst van zovele ouders: we 

hadden 11 bereidwillige ou-

ders en sympathisanten die 

in plaats van tot 15 u te blij-

ven niet te stoppen waren 

en tot 18 u zich volledig in-

gezet hebben voor de 

school. Dankzij zovele hel-

pende handen kunnen we 

dan ook wonderen verrich-

ten in onze kleine, maar 

knusse school.  

 

Dankjewel aan allen die hun 

 

KBO Melden: gezelligheid troef ! 

Dankzij de vele helpende 

handen van de mama’s en 

papa’s kunnen we 

wonderen verrichten in 

onze kleine scholen ! 

K l a nkb ord 2 .0  

Stand van zaken bespreken ! 
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En wat hadden we nog deze periode ? 

En de ouders namen de klas over ! 
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De  leerkrachten genoten van een ontbijt tijdens dag van de 

leerkracht ! 

Info avond over het gebruik van smartschool ! De ICTcoördi-

nator is steeds op donderdag tussen 8 u en 12 u te bereiken op 

school ! 

LO2 bezocht het Spei in thema de herfst ! 

Saved by the bell ! Iedereen heeft recht op onderwijs ! 

Peuterwenuurtje: de instappertjes worden samen met de ouders 

uitgenodigd om kennis te maken met de Anna-klas van juf  

Nicole ! 



KBO Leupegem—Melden: een school waar ‘zorg dragen’ bovenaan 

staat. 

Als school vinden we het belangrijk om ‘zorg te dragen’: 

• Zorg dragen voor uw kind: aandacht hebben voor uw kind, aan-

dacht hebben voor de ontwikkeling van uw kind. En dit vanuit 

een zorgzaam oogpunt. 

• Zorg dragen voor u als ouder: aandacht hebben voor uw zorgen 

als ouder, samen op weg gaan, samen onze zorgen over de ont-

wikkeling en/of opvoeding van uw kind te delen. 

• Zorg dragen voor de omgeving en de natuur: met onze wereld 

zorgzaam omspringen zodat hij ons nog lang zoveel kan bieden. 

En die zorgzaamheid voorleven en doorgeven aan de kinderen 

die school lopen bij ons. 

• Het aspect ‘zorg dragen’ een invulling geven aan de kinderen en 

ook onze kinderen leren om zorg te dragen voor elkaar, voor de 

leerkrachten, voor de ouders, … voor de omgeving, voor de we-

reld. 

Voorlezen in de klas ! 

Houd smartschool in de 

gaten ! 

18/11—Parochiezaal Leupegem 

Spelletjesdag 

• voor groot en klein 

• Vanaf 2,5 j 

• Van 14 u tot 18 u 

Worstentroef: 

• winnaar: 0,5 kg worst 

Tombola via inleg– of steun-

kaart 

 

Sinterklaas– en grootouder-

feest ! 

Vrijdag 1 december vanaf 13 u 

Midwinter 

Woensdag 20 december 

 

Opgelet:  

woensdag 6/12  

pedagogische studiedag 

geen school 

Wat mag u nog verwachten ? 

 

Vontstraat 53 

Hevelweg 3 

Telefoon: 055/30 18 85 

info.leupegem@kbonet.be 

SAMEN ZORG DRAGEN 

KB O Leu pegem  

Bezoek ons op het web: 

www.kbo-leupegem-melden.be 


