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Grasgroen en Jasmijn op herfstuitstap 

Op 14 oktober trokken de leerlingen van grasgroen en jasmijn onder een stralend herfstzonnetje 
naar de Gentbrugse Meersen. Een mooi, groot  en veelzijdig natuurdomein aan de rand van 
Gent, waar van alles te beleven viel! Zo  leefden we ons uit in het speelbos, we gingen de dieren-
uitdagingen aan, we zochten en vonden een heleboel kriebeldiertjes, we speelden een bosspel 
en de durvers wandelden ook nog eens op het blote voeten pad!  

 

Kortom wij hebben de herfst in al zijn glorie 

beleefd die dag! 
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Op reis door de tijd in Dendermonde met Violet 

We wandelden door Dendermonde en ondertussen 
leerden we over de geschiedenis van Dendermonde. In 
het Vleeshuismuseum maakten we een tocht door de 
tijd: van de laatste ijstijd met een geraamte van een 
mammoet gingen we naar de Romeinse periode. 
Keukengerei, zegelbrieven, beelden, toortsen van am-
bachten … getuigen van het dagelijks leven in de mid-
deleeuwen. De Grote Markt met het Stadhuis is een ide-
aal vertrekpunt om het ontstaan en de groei van een 
stad uit te leggen.  

Vertelkoning op bezoek in Kersenrood. 

 

We leren hoe je een echte koning groet en  
we luisteren naar spannende verhalen. 
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Herfstknutselen door Waterblauw  

Op 14 oktober trokken we met onze klas naar de Me-
ander (De Kering en De Oever). We knutselden met 
zelfgedroogde herfstblaadjes dieren zoals een uil, een 
konijn, een muis,…Sommige oude mensen hielpen 
mee. Anderen genoten van er gewoon bij te zitten. 
Het was een leuke herfstactiviteit. De mensen waren 
heel blij met ons bezoek. 
          

 

En … de resultaten mogen 

echt gezien worden. Sommi-

ge werkjes kregen zelfs een 

mooi plaatsje in de leef-

ruimte van de bewoners. 

 

Winnaar opstelwedstrijd gemeente Zele komt uit Violet 

“Als de oorlog te dicht bij komt … 
 
Oorlog is voor mij geweld, heel erg, triestig, genadeloos … Dat heb ik al gehoord van mijn juf, 
gezien in films en gelezen in artikels op het internet. 
Ook vandaag is er nog oorlog … stel je voor dat ik in deze oorlog zou leven … Wat zou dat doen 
met mij? Wat zou ik ervaren? 
 
Ik zou vluchten naar mensen die ik ken in een ander land…lk zou mijn kippen loslaten voor mind-
er kans op dood.…lk zou ons paard ook loslaten op een goede plaats…Of ik zou bij mijn tante 
gaan die een kelder heeft en mijn kat meenemen.…lk zou heel 
bang zijn voor bommen en wa-pens…Hoe zouden we dan 
moeten leven? Nu denk ik er ook soms over na. Wat zou het toch 
moeilijk zijn om te leven met oorlog? Wat zou iedereen doen? 
Wat zou iedereen doen met zijn gerief?Wat zou iedereen doen 
met hun dieren? 
 
…” 
Willen jullie het ganse verhaal horen, kom dan op 11 november 

naar de optocht voor Wapenstilstand. Aan het standbeeld van 

de gesneuvelde soldaten zal Bruno zijn verhaal helemaal voor-

lezen. Komen jullie ook?  
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Wist je dat ... 

Juf Ilse genomineerd werd voor de wedstrijd ‘Beste boekenjuf/-meester 
2019’? 

Dankzij juf Ilse hebben wij een prachtige boekentuin. De boekenkast op de 
speelplaats is haar idee. De mooie leesboom in 
de gang werd ook door haar gemaakt. Juf Ilse staat altijd klaar om de 
juffen en meesters fijne leeslessen te bezorgen. Lezen doen we met 
z’n allen, vooral tijdens het leeskwartier! Rarara..van wie zou dat idee 
toch komen? Inderdaad: van juf Ilse! 

In januari wordt juf Ilse geïnterviewd door de strenge juryleden van 

de wedstrijd. Nadien weten we of zij de titel “Beste Boekenjuf 2020” 

heeft gewonnen. We houden jullie op de hoogte! 

Propere Pioniers ! 

Ben je het zwerfvuil in jouw buurt 

echt beu en wil je niet bij de pakken 

blijven zitten? Doe dan zoals onze kin-

deren van De Zonnewijzer … ze heb-

ben zich vrijwillig geëngageerd om 

een stukje buurt net te houden.  

Wat kan?  

• onderhouden van een plantenvak 
• tot het opruimen van zwerfvuil 
• het melden van sluikstorten  
• beschadigingen aan glasbollen & 

vuilnisbakjes melden  

 

Save the date! 

Vrij 8/11:  Sint en pieten op bezoek ! 

Ma 11/11:  Wapenstilstand—We hebben een dagje vrij!  

Vrij 29/11:  Adventsviering in de kerk 8u35 

Do 5/12:  Rapport met oudercontact ! 

Wist je dit al? 
 

• Nezhlya uit Koningsblauw kreeg een broertje, Aras.  P R O F I C I A T ! 
• Tine uit Waterblauw werd provinciaal kampioen op 200m vlinder-

slag!  P R O F I C I A T ! 
• De oma van meester Jan overleden is. Onze deelneming voor hem en zijn familie. 


