
 

          

                                    

 

Proficiat aan alle deelnemers van de 
Pierkesloop !  

 
 
 
 
 
Heel erg bedankt Sofie, Naima, Laila, Lies, Brigitte 
(keuken), Carmen, Brigitte (directie Gent) en alle ouders en 
kinderen om er een warme dag van de leekracht van te 
maken. Het deed deugd!   
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We namen maandag met de hele school afscheid van Lies, 
de stibo-verantwoordelijke. Het was heel erg fijn 
samenwerken met haar en we zullen haar missen.  
Gelukkig zal ze af en toe nog eens langskomen!  
 

  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En het was ook dag van de begeleider, dus hebben we 
onze liefste begeleiders ook lekker verwend! 
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De herfst is ook in onze klas toegekomen. 
Vorige week gingen we nr het bos, deze week proeven we 
Nora’s gepofte kastanjes, maken we er herfstsoep mee en 
verkopen de kastanjes in ons herfstwinkeltje. We zingen en 
dansen op ons nieuw spinnenlied en maken in onze 
huishoek herfstsoepjes met onze nieuwe receptenkaarten. 
Je ziet, we zijn druk in de weer.  

   

We hebben een liedje geleerd over schoenen en pantoffels. 
Ayah leerde ons hoe we een rups zelf kunnen vouwen! Fran 
bracht zelfs een echte rups mee naar de klas.  
We maakten onze eigen daglijn, zodat we het verloop van de 
dag op foto hebben. Er hangt al een stukje uit in onze klas! 

Wij hebben de kastanjes geteld.  
Eerst hebben we met de hele groep 
geteld, één voor één. Dit ging veel 
te traag.  
Iemand had het goede idee van 
groepjes te maken.  
We maakten per 2 groepjes van 
honderd. Dat was veel werk!  
Dan hebben we de kastanjes 
geteld in de groep.  
We hadden een groep van 1000, nog 6 groepjes van 100 en 
1 zak met 96 kastanjes.  
Samen hebben we 1696 kastanjes verzamelt.  
 

Klassen in de 
kijker 
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Wij hebben een wandeling door de buur gemaakt om naar 
de affiches van de verkiezingen te bekijken. We hebben er in 
de klas samen over nagedacht over wat we fijn vinden aan 
Malem en wat nog beter kan. 

Wij werken rond de oudheid. 
Deze tekst is van Gulcin, Rihab en Silya. 

 

Woensdagnamiddag werden er lekkere speculaaskoekjes 
gebakken, mmmm! 
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Ø  Mieke, onze brugfiguur is afwezig  
tot 2 november. 

 

Ø Het stibo organiseert een ouderontbijt 19 
oktober. Iedereen is welkom! Gelieve je wel 
vooraf in te schrijven bij de Stibo zodat ze weten 
hoeveel mondjes ze te vullen hebben. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Praktische info 
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Vrijdag 12 oktober 
Laatste werkdag van Lies Mulkens, de stibo-
verantwoordelijke. Luc Arijs start op maandag 15 oktober 
terug als stibo-verantwoordelijke van het Pagadderke. 

DAG VAN DE BEGELEIDER 

Woensdag 17 oktober 
Gent tegen armoede 

Donderdag 18 oktober 
Ateliers 
Wie graag een workshop wil begeleiden of ondersteunen 
mag dit op laten weten aan Too of Mieke. 

Vrijdag 19 oktober  
Ouderontbijt georganiseerd door het Stibo. Deze zal 
doorgaan in het gebouw aan het kokerpark. , 

Zondag  21 oktober:  
Malem strandt  
De eerste editie van Hotel Malem (zie informatief filmpje dat 
we deelden op onze website), na het harde werk van de 
verhuis en de werken,  kan je even uitrusten op het strand 
van Malem in de circuskerk. Van 14u tot 18U.,  

Vrijdag 27 oktober 
Silence for peace 

Zaterdag 28 oktober 
Big bang festival voor kinderen in de bijloke. 
http://www.bigbangfestival.be 

 

Volgende week 


