
 

          

                                         

 
 
 
 
 
               Strapdag 
 
 

 
 
De kleuters fietsten op straat een parcours, de kinderen van het lager 
gingen op de fiets de wijk verkennen.  
 
Bedankt aan Delphine (socio-begeleider) en Dafne 
(ondersteuningsteam) om ons te begeleiden hierbij! 
 
Samen maakten we in elke klas soep. Iedereen genoot van een tasje 
soep op het heldenplein. 
 
Samen sloten we de dag af met de ‘strap-dans’. 
 
Wie thuis verder wil dansen… kan dit via volgende link: 
 
https://www.octopusplan.info/strapdag/straplied/ 
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Noor bracht maandag vreemd geld mee naar de 
klas. In de apotheek ontdekten we dat we er hier 
niet mee konden betalen. We maken samen een 
schoenenwinkel in de klas. 

We bouwden huisjes met verschillende materialen en ontdekten 
onze huisnummers.  
Ayah en Fran toonden hun armbandje.  
We leren armbandjes maken aan de hand van 
een kartonnen cirkel. 

We hebben een onderzoek gestart over de haai en vonden deze 
week ook een spin in onze klas.

We maakten een buurtwandeling samen met een 
mevrouw van de natuurdienst. 

Volg onze nieuwe klasblog 
https://klascharlotte.wordpress.com 
 

Tijdens de afwezigheid van Ines hebben 
de kinderen hard gewerkt bij de 
vervangende leerkrachten. 
Samen ontdekten ze ook de prehistorie. 

 

We gingen op pad in Malem zoo. Onderweg maakten we door 
een ‘klein ongelukje’ kennis met een ex-brandweerman. Hij gaf 
ons een ’t shirtje van de brandweer. We deden allerlei spelletjes 
om de ’t shirt te winnen. De winnaar heeft zijn ’t shirt 
meegekregen om in de klas te gebruiken. 
De avonturen van Delphine kan je volgen, via een link op de 
website die je terug vindt op onze website. 
Ga naar leefgroepen en naschoolse opvang - 
https://www.flickr.com/photos/142545817@N07/albums 

Klassen in de 
kijker 
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Ø Ons klein poortje is aangepast met kind-veiligslot 
zodat ouders en mensen die komen leveren zelfstandig 
naar binnen kunnen komen. 
Mogen we wel vragen om de schooltijden te 
respecteren en enkel op afspraak tijdens schooltijden 
binnen te komen zodat de klaswerkingen niet gestoord 
worden. 
 

Ø Welke mama’s of papa’s willen ons helpen om de 
gaten in de speelheuvel op te vullen met de aarde die 
al even klaar ligt op onze speelplaats. 
 

Ø Pierkensloop 
Ook dit schooljaar is er weer een editie van de 
Pierkesloop. 
Alle kinderen van het 1e tot en met het 6e leerjaar 
kunnen meelopen met leeftijdsgenootjes van andere 
Gentse scholen. 
Ook voor de ouders is er een rondje voorzien. 
Meester Lorenzo is alvast van de partij, wie komt hem 
vergezellen? Iedereen krijgt na afloop een 
pierkesmedaille! 
Hoe ver lopen de kinderen? 1e en 2e leerjaar lopen 
600m, alle anderen 1000m 
Waar? Wouter Weylandtstadium in Gentbrugge (heel 
makkelijk met bus 3 en 9) (grote fietsenstalling 
voorzien) 
Hoe laat? om 10 uur opwarming 1e, 2e en 3e leerjaar - 
om 11 uur opwarming 4e, 5e en 6e leerjaar 
Prijs? 3 euro (als je vooraf inschrijft) 
 
Meer info: 
http://pierkesloop.gent/info-voor-leerkrachten-ouders-
en-kinderen/ 
 
 
 

 

Praktische info 
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Maandag 1 oktober 
Delphine heeft een verlofdag. 
De leerkrachten vangen de middagtoezicht op samen met 
Nadine. Brigitte, onze directie vangt de kinderen na school 
op. 

 

Woensdag 3 oktober 

De werking van de stibo is verstoord door STAKING. 
Meer info volgt in een brief van de Stibo. 

 

Vrijdag 5 oktober 
Ouderontbijt georganiseerd door onze Stibo. 
Elke ouder is welkom! 

 

Zondag 7 oktober  
Pierkensloop 

 

Woensdag 10 oktober 
Pedagogische studiedag. 
Er is geen school maar wel opvang mogelijk bij stibo voor 
kinderen tot het 2de leerjaar, mits inschrijving. 
Een brief met inschrijvingslogelijkheden volgt nog. 

 

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

 

  

Volgende week 


