
 

          

                                         

De resultaten van het grote onderzoek naar de luchtkwaliteit in 
Vlaanderen zijn gekend. Steden zoals Aalst, Brugge en Antwerpen 
doen het minder goed dan Gent. Maar op sommige plaatsen is er nog 
werk aan de winkel. 
In onze buurt is de lucht aan het kruispunt met de  Rooiegemlaan en 
de Drongensesteenweg echt niet goed.  
Samen met de kinderen zullen we bekijken welke acties we zullen 
ondernemen. 

                  
 

http://www.standaard.be/curieuzeneuzen/map/#8.5/51.07/4.04 
 
Via deze link kan je alle resultaten bekijken. 
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Samen genoten we van een echte herfstwandeling door het Claeys-
Buuaertpark. Paddestoelen, noten, bladeren,… kwamen op ons pad! 
Samen met Evi werd er in de klas een ontdektafel gemaakt en een 
notenwinkeltje! 

We onderzoeken naar de hoeveelheid kastanjes die in 
onze klas terecht gekomen zijn. Hoe kunnen we te 
weten komen hoeveel het er nu precies zijn?... 

We maakten een bokaal met herinneringen die we willen vasthouden 
voor het Wilde mannen en Woeste wijven project. 
Deze kan je 7 oktober gaan bekijken onder de stadshal van 11u. tot 
18u. 

 

We maakten kennis met elkaar. Annelies zal de derde graad onder 
haar vleugels nemen. 

 
Onze eerste uitstap samen was vandaag naar het huis van Kina.  
Om ons project over de prehistorie af te sluiten. 

 

 

Op de website zijn nieuwe foto’s toegevoegd, ga maar eens 
kijken ;-) 

 

 

 

 

 
 

Klassen in de 
kijker 
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Ø Wist je dat… 
Er een buurtwerking is Eau – verzet (die wil samenkomen 
om de cohesie in de buurt te versterken via activiteiten en 
evenementen) 
We kwamen samen en ontdekten dat Malem leeft en 
beweegt…. 
- Zo is er voor de zomer van 2019 een nieuwe speeltuin en 
voetbalkooi op het landingsplein. 
- Er is een Vzw Kanozwerf die graag samen met mensen 
en kinderen uit de buurt kano’s, vloten, peddels,… willen 
bouwen om dan via het water de buurt op een andere 
manier te verkennen. Ze zijn nog in volle opstart maar wij 
juichen het project toe! 
- De circusplaneet heeft een project lopen, De Caravan, om 
met jongeren uit de buurt aan de slag te gaan. 
- We leerden de sociale regisseur en de wijkregisseur 
kennen. 
- Als school willen we de buurt dichter brengen bij de 
school door af en toe samen ‘soep op de stoep’ te drinken. 
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Zondag 7 oktober  
Pierkensloop 
 
Uitverkoop in de circusplaneet! 
Alles (of toch veel) moet weg!  We verkopen onze kostuums, 
meubilair, materiaal, interessante rommel …. per opbod of aan 
vaste prijzen in de circuskerk! Welkom tussen 10u en 13u in de 
circuskerk, Oud-Strijderslaan 

De week van 8-14 oktober:  
Verhuizen en uitbreken in de circuskerk! 
Wie wil kan de circusplaneet gaan helpen met uitbreken en 
verhuizen. De eerste stap van de renovatie van de circuskerk. 

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 12 oktober 
Laatste werkdag van Lies Mulkens, de stibo-verantwoordelijke. 
Ze zal ook op het ouderontbijt aanwezig zijn om afscheid met 
jullie te nemen. 
Luc Arijs start op maandag 15 oktober terug als stibo-
verantwoordelijke van het Pagadderke. 

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. 

Volgende week 


