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Ook dit jaar zette de ouderraad zijn beste beentje voor! Ze organiseerden tal van  
activiteiten. Op die manier verzamelden ze wat geld en schonken ze de school speelgoed 
om de speelplaats aangenamer te maken. De kinderen genieten volop van de basketbal-
ring en het grote twisterspel! Hartelijk bedankt vanwege het team en alle leerlingen!

Dank je wel aan De ouDerraaD

Beste lezer

In naam van het ganse schoolteam 

wens ik je een deugddoende vakantie 

toe.  

Een vakantie met veel tijd voor jezelf 

en voor de mensen om je heen. 

Een vakantie zonder horloge.

Een vakantie met veel zon en warme 

momenten. 

Een vakantie met weinig moeten en 

veel mogen!

Brecht Van Mullem,  
waarnemend directeur

Insectenhotel
De kranten staan er vol van: het gaat niet 
goed met de bijen, terwijl de bij wel van 
groot belang is voor ons voedselaanbod. 
Veel  insecten zijn voor mens en milieu 
heel nuttig; ze bestuiven bloemen en zor-
gen voor een ecologisch evenwicht door 
schadelijke insecten te bestrijden. 

Daarnaast maken insecten een belangrijk 
deel uit van de kringloop van de natuur.
Om de insecten te helpen bouwde 

meester Geert samen met de kin-
deren van het derde leerjaar een 
insectenhotel op de speelplaats. 
Tijdens het bouwen leerden de kin-
deren heel wat bij over deze nuttige 
diertjes.  Uiteraard is een hotel zonder 
restaurant maar niks.  Daarom werden er 
rond het hotel wilde bloemen gezaaid.

Dankjewel aan alle ouders die hielpen bij 
het verzamelen van het bouwmateriaal!



lentekrIebels met  
tIppelteentje lentefeetje
Binnen het thema ‘Lentekriebels’ maakten 
de peuters kennis met ‘Tippelteentje Lente-
feetje’. Een feetje dat -bij het begin van de 
lente- alle bloemen en bomen weer wakker 
moet toveren met haar toverstokje! Samen 
met haar vrienden –kabouter en kikker- ont-
waakt ze uit haar winterslaap en begint ze 
aan haar taak! Maaaar… de boze toverheks 
steekt hier letterlijk ‘een toverstok’ tussen 
en tovert alle bloemen weer in slaap.

Gelukkig eindigt het verhaal ‘eind goed al 
goed’ en kan de lente uiteindelijk wel begin-
nen. Het muzikaal verhaal werd verteld, 
maar ook gespeeld door de peuters. De 
kleuters van het 1ste kleuter kwamen dan 
ook maar al te graag kijken naar onze voor-
stelling! Ons lentefeetje deed dat  - samen 
met de heks, de kikker, de kabouter en de 
bloemen  - fan-tas-tisch!?

Dit jaar werden de kleuters voor de sport-
dag uitgedaagd door het opperhoofd van de 
indianenstam ‘De Dappere Krijgers’ om indi-
aan te worden. Om een ‘Dappere Krijger’ te 
kunnen worden, moesten ze allerlei dingen 
doen die indianen goed moeten kunnen: 
speerwerpen, sluipen,  dansen rond de 
totempaal, vuur maken, … Telkens ze iets 

goed hadden uitgevoerd, verdienden ze een 
pluim. Op het einde van de dag kwamen 
we terug samen.  De klassen die zes plui-
men hadden verdiend, kregen als beloning 
een indianenketting en werden gekroond 
tot ‘indianen van de Dappere Krijgers’. En 
weten jullie wat? Alle kleuters zijn nu een 
echte indiaan!!!

bezoek van  
De lokale  
harmonIe
Eind mei kwam de ‘Koninklijke Harmo-
nie St-Cecilia Rumbeke’  op bezoek bij 
de klassen van het 2de en 3de leer-
jaar. Deze leuke muziekgroep gaf een 
uitgebreide instrumenten-voorstelling. 
Daarna mochten de leerlingen zelf eens 
spelen op een klarinet, saxofoon, cor-
net, trompet, hoorn, drumstel, ...   
Er werd heel wat geoefend én gelachen.  
Wat is muziek spelen toch leuk!

Naast de wekelijkse repetitie zijn er 
ook nog andere (muzikale) activiteiten: 
2 concertjes, een jeugdfeestje, een 
verrassingsreis,…  Kortom, een echte 
aanrader!

Indien jullie kind interesse heeft om 
een instrument te bespelen, én reeds 
1 jaar notenleer volgde in de STAP, kan 
het zich inschrijven in de Harmonie van 
Rumbeke.  

Meer info hierover vind je op  
www.harmonierumbeke.be

sportDag kleuter - uh!!



veIlIg naar De stap en De sask 
Veel van onze leerlingen volgen meteen na schooltijd les in de Rumbeekse  
vestiging van De Stap en/of in De SASK in de Blinde Rodenbachstraat.
Speciaal voor hen wordt de begeleide thuisrij naar de 
Rumbeeksesteenweg verlengd tot aan De Kleine  
Stooringhe, waar de lessen plaatsvinden.  
Zo geraken zij veilig ter plaatse !

na De vakantIe zoeken zIj anDere oorDen op...

vtI

vabI

barnum mska

kleIn semInarIe

burgerschool vIso

kta brugge

broeDerschoolrhIzo hotel-
school kortrIjk

vms

st. lIevens- 
college gent



woensdag 28 augustus  
infoavond nieuwe peuters om 19u.
donderdag 29 augustus
onthaalnamiddag peuters, kleuters, eer-
ste leerjaar en nieuwe leerlingen
maandag 02 september
eerste schooldag
dinsdag 10 september
infoavond K1, L1 en L2
donderdag 12 september
infoavond K3, L5 en L6
dinsdag 17 september
infoavond K2, L3 en L4
vrijdag 20 september
strapdag

van woensdag 25 tot 27 september 
bosklassen L5 en L6
maandag 30 september
vrije dag
maandag 14 oktober
schoolfotografie 
vrijdag 18 oktober
dag van de jeugdbeweging
dinsdag 22 oktober 
grootoudersfeest K1 en K3
donderdag 23 oktober
grootoudersfeest K2 en P
maandag 28 oktober
herfstvakantie

kalender

famIlIenIeuws
Geboorten
Daan - 22 april 2019
broer van Nand Michiel (K1C)

rachelle  - 30 april 2019
zus van Ana-Lucia Verstraete (L6A)

Florien - 30 april 2019  
zus van Jeroom (K3B) en Rosanne 
(K1D) Devolder

Julie - 1 mei 2019
zus van Céline Adam (K1A)

Clément - 6 mei 2019
broer van Camille Carbonez (K1C)

Daan - 7 juni 2019
broer van Lize Devolder (K1B)

overliJDens
brecht Kindt - 4 april 2019 
papa van Lauren Kindt (L5A) en van 
Thimon Kindt (oud-ll.)

bea seynhaeve  - 10 mei 2019 
schoonmoeder van juf Ann-Sophie 
en oma van Camille (5A) en Alice (3A) 
Verholle

rené timperman  - 17 mei 2019 
overgrootvader van Elias (L6A) en 
van Marie (L1A) Van Parijs

huweliJKen
Kelly wannin en Mathijs robaert  
19 april 2019  
mama en papa van Céleste Robaert  
(K1C)

In een kleIn statIonnetje...
Tijdens het thema verkeer pendelden 
de eerste kleuters samen met een 
aantal mama’s en de juffen met de trein 
van Izegem naar Lichtervelde. 

Sommigen hadden wat zenuwen, anderen 
waren super enthousiast en konden niet 
langer meer wachten. We vertrokken met 
de bus naar het station van Izegem. Via 
de tunnel onder de sporen kwamen we 
aan in het station waar we onze kaartjes 
kochten aan de automaat. Op het perron 
kregen we al vlug te horen dat onze trein 
in aantocht was. 

Toen de trein stilstond, stapten we op en 
maakten we kennis met de conducteur.  
Iedereen zocht een plaatsje uit en al snel 
vertrok de trein richting Lichtervelde.  

Na een korte reisduur moesten we 
alweer de trein verlaten. We hadden 
ogen te kort om alles van dichtbij te 
bekijken en de sfeer op te snuiven.  
Daarna zwaaiden we onze trein uit.  Als 
slot werden we met de bus terug naar 
school gebracht. Een hele ervaring voor 
onze kleine kapoenen.

Zorg dragen voor onze planeet, we kunnen er niet meer  
omheen! Langs alle kanten worden we gestimuleerd om  
zorgzaam met onze aarde om te springen. En terecht!

mIlIeuzorg op school herbuIkbare waterfles

Een actie zoals ‘mei-plasticvrij’ is iedereen 
welbekend waarschijnlijk? Als school staan 
we hier ook bij stil, we zoeken uit op welke 
manier wij ons steentje kunnen bijdragen. 
Want alle beetjes helpen.
Vanaf volgend schooljaar vragen we aan 
alle kleuters en leerlingen om herbruik-
bare waterflessen te gebruiken. Wij willen 
geen PMD-zakken meer die vol zitten met 
lege waterflesjes.

Deze keuze heeft zelfs een dubbele  
functie! We beperken niet alleen het  

plastic afval, bovendien is het hygiënischer 
om een herbruikbare waterfles bij te  
vullen (wanneer deze op de juiste  
manier onderhouden wordt natuurlijk…) 
dan een plastic waterflesje uit de  
supermarkt. Dat is uit onderzoek  
gebleken. Van een win-win situatie  
gesproken!
Dus beste ouders en leerlingen; zoek jullie 
de komende vakantieperiode maar de 
hipste, coolste, sjiekste, tofste, mooiste,… 
waterfles uit om vanaf september mee te 
pronken!


