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Sint-Amandsberg, 4 november 2019
MAANDBRIEF NOVEMBER KLS en LG
Beste ouder(s)
Dag leerlingen
Via deze maandbrief brengen wij u op de hoogte van de volgende belangrijke informatie.
Komende activiteiten
 VR 08/11: Opruimactie om 13u30
 DI 12/11: K3 gaat naar het Big Bang festival
 VR 22/11: Grootouderfeest KLS
Verdere info zal u kunnen bekomen via een brief.
 MA 25/11 t.e.m. VR 29/11: Soepweek (Music For Life) KLS
Verdere info zal u kunnen bekomen via een brief.
 VR 29/11: Opruimactie om 13u30
MA 11/11: geen school
Op maandag 11 november 2019 is het geen school.
ZA 30/11: SAVE THE DATE
De Wijze Wijntasting
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Kom jij ook jouw favoriete wijnen ontdekken met Martijn en Stijn
(https://www.facebook.com/WineBoxers-114801136603150/), een bar-babbel
doen of de dansvloer onveilig maken? Meer info en inschrijven (tot 17 november)
via deze link: https://forms.gle/wee5WjjBtnvPETtA6

VR 13/12: winterfeest
Noteert u alvast deze datum in uw agenda? Ons winterfeest zal doorgaan van 15u00 tot 19u00.
Wij zouden het fijn vinden mocht u aanwezig kunnen zijn op ons gezellig, warm en feeëriek winterfeest. Mama’s, papa’s,
oma’s, opa’s, tantes, nonkels, meters, peters, … zijn allen van harte welkom. De kerstman komt langs en er zullen leuke
activiteiten georganiseerd worden. Benieuwd welke activiteiten? Nog even geduld, want binnenkort zal u meer info
kunnen bekomen via een aparte brief.
Schoolraad
Voor onze schoolraad zijn wij nog op zoek naar 2 ouders die graag hieraan wensen deel te nemen. De schoolraad is een
advies- en overlegorgaan tussen de verschillende betrokken partijen binnen een schoolwerking. De schoolraad is een
manier om met de verschillende partners samen te zitten. Wij vergaderen een drietal keer per schooljaar en we starten
telkens om 17u30. Voel jij jou geroepen om hieraan deel te nemen? Dan kan je jouw kandidaatstelling – voor 22/11 laten weten via: dir.bsdewijzeboom@scholengroep.gent. Verdere info – omtrent mogelijkse verkiezingen – volgt nog.
Facturen opvang
Wegens besparingsmaatregelen op inktpatronen zullen er geen gedetailleerde maandelijkse facturen van de opvang
meer meegegeven worden aan uw kind(eren). U zal maandelijks een factuur met het eindbedrag ontvangen.
Verloren voorwerpen
KLS: de verloren voorwerpen kan u terugvinden in de rode bak. Meer info kan u bekomen bij de kleuterleerkrachten.
LG: juf Sandra VH verzamelt de verloren voorwerpen in verschillende zakken. Tijdens een oudercontact zijn alle verloren
voorwerpen terug te vinden in de overdekte zaal. Meer info kan u bekomen bij juf Sandra VH.
Hulp gezocht op ZA 14/12
Hebt u nog geen plannen op ZA 14/12? Die dag zou de werkgroep ‘groene visie KLS’ uw hulp kunnen gebruiken bij het
project van de gesubsidieerde speelplaats. Meer info kan u bekomen bij juf Katrien en juf Liesbet.
Een blik achter de schermen
Nieuw vanaf dit schooljaar! We gooien maandelijks de klasdeuren open van enkele klassen.
K1A en K1B
Herfstfun in de eerste kleuterklas
Na onze herfstwandeling verzamelden we alle herfstschatten in onze klas.
Deze materialen kwamen overal aan bod in de hoekjes. We richtten ook een buitenhoek in waar kastanjesoep gemaakt
wordt, kastanjes gooien in een emmer, knikkerbanen maken, experimenteren met eikels, blaadjes vegen,.....
In de knutselhoek ontworpen we een heus bos met parelbomen. Op naar een grootouderfeest met als thema.... wat
denk je.... DE BOSDIEREN!
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L3A en L3B
Op 6 november 2019 bezochten we met beide klassen van het derde leerjaar de School van Toen. De school staat er
van 1901. Nu is het een museum. Tijdens ons bezoek zagen we oude foto’s, oud schoolgerief, kledij en speelgoed van
vroeger. We kregen les van “een oude meester”. Toen we de klas binnen gingen moesten de jongens en de meisjes
groeten. Hij leek heel streng maar nadien viel hij wel mee. We mochten een stofjas, een pet en klompen dragen.
Schrijven deden we op een lei en een griffel. Er waren kinderen die een lange tong en ezelsoren moesten dragen. Otto
mocht in de klompen zitten. Op het einde was er nog een quiz. Deze werd gewonnen door Liv. Het was een leuke uitstap
en we hebben veel geleerd over vroeger.
De kindjes van L3A en L3B
We gingen met de klas naar de School van Toen.
Toen we binnen waren, moesten de meisjes een soort schort aandoen en de jongens een gekke jas en een petje.
De meester toonde hoe het vroeger op school was. Er waren erge straffen en een kachel in de klas. We zagen de
banken van vroeger en hoe ze schreven op een lei met een griffel.
Op het einde was er ook een quiz. Daarna keerden we terug naar school. Het was super leuk!
Van Roos uit 3A

Lid van Scholengroep Gent
Sint-Baafskouterstraat 129 9040 Sint-Amandsberg
Tel: 09/218 86 76 – Fax: 09/218 86 77
e-mail: info@bsdewijzeboom.be
website: www.bsdewijzeboom.be

Warme oproep L3B
Voor ons bijen- en insectenhotel kunnen we nog materiaal gebruiken. Indien u thuis bloempotten, riet, stro, hooi, dunne
takjes of ander tuinmateriaal teveel hebt kan u dit gerust meegeven met uw kind(eren). Alvast bedankt, meester Patrick.

L6B
Filmfestival Gent
Op dinsdag 15 oktober zijn wij naar de Kinepolis geweest omdat het
filmfestival bezig was. Toen we daar aankwamen, mochten we via de
rode loper binnenkomen. We hebben veel foto’s getrokken op de
rode loper en ook op de plek waar de interviews worden gehouden.
Daarna kregen we te horen dat de uren fout waren doorgegeven aan
ons… Toen hebben we toch nog een rondleiding gekregen achter de
schermen van het Filmfestival! We zijn in de kamer achter de zalen
geweest. Daar stonden de filmprojectors. Daarna zijn we naar de VIPtent geweest. Het was daar superchic.
En dan zijn we weer naar school gegaan.
Lasse 6B

Met vriendelijke groeten
Wendy Dossche Vandevoorde – directeur
Team van GO! basisschool De Wijze Boom

