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       DEN BABBELAAR 

VOORWOORD 

Hallo vrienden van De Zonnewijzer, 
 
Wat fijn dat er vandaag weer een nieuw exemplaar van Den Babbelaar verschijnt. 
Dankjewel juf Ilse en juf An om onze schoolkrant weer nieuw leven in te blazen. Ver-
wacht jullie voortaan maar weer aan allerlei interessante info en foto’s over het le-
ven in onze school.  
 
Dat er leven in onze brouwerij zit, dat hebben jullie na een maandje zeker al ge-
merkt. We schoten september op gang met een knotsgekke, veelbelovende eerste 
schooldag. We zagen toen heel wat lachende, blije gezichten. 
En laat nu net dat het belangrijkste doel van september zijn: leerlingen die zich goed 
voelen op school en in de klas. We trekken deze lijn dan ook heel graag door. En 
zijn er toch wat donderwolkjes aan de hemel, dan staan we graag voor jullie klaar 
om daar iets aan te doen. We wensen jullie allemaal een fantastisch schooljaar toe! 
 
Directeur Johan 

GRASGROEN strapt! 

Dat het op 21 september strapdag was, hebben we 

geweten in Grasgroen. Een beetje regen en wind 

hield de meeste kinderen niet tegen om met de fiets 

of de step naar school te komen. Om half 10 ver-

trokken we al strappend naar de bib. De ene groep 

reed met de fiets, de tweede groep reed met de 

step. Nadien mochten we strappen op het kerkplein 

dat voor 1 dag gedeeltelijk autovrij werd gemaakt.  

In de namiddag verkenden we al stappend de buurt van 

onze school. Het werd een leuke en leerrijke dag! 

JASMIJN op de markt 

 
Daar bestelden de kinderen hun boodschap-
pen en betaalden ze gepast.  
Om af te sluiten aten we een lekkere wafel! 
Dit doen we zeker nog eens! 
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Bravo x2 voor Mandarijnoranje 

De kapoenen van Mandarijnoranje hebben hun eerste woordje leren lezen en 
schrijven. Wat een grote stap!   En fier dat ze zijn! 

Op de tweede schooldag was er al een 
feestje in Mandarijnoranje. 
Angle werd 9 jaar.   Op 24/9 was Kayli 
aan de beurt.   
 

HIP HIP HIP HOERA!!! 

De ROS-POT-ACTIE van De Zonnewijzer 

Op regelmatige basis gaan we 
met onze leerlingen naar het 
Woon- en Zorgcentrum De 
Meander dichtbij de school.   

Samen doen we dan tal van 
activiteiten (turnen, zingen, 

knutselen, spelletjes spelen, ...).  Zowel kinderen als de 
oudjes genieten van het contact met elkaar.   

Vanaf 1/1/2018 staat er in onze school, De Zonnewijzer, een ROSPOT.  Dit is een 
grote glazen spaarpot.  Iedereen die wil, kan hier centjes droppen ... en dat hoe-
ven niet alleen roste te zijn ;). 

Met onze ROSPOT-actie willen we mee bijdragen tot 
de aankoop van een TOVERTAFEL voor de afdeling 
De Kering in dit woon- en zorgcentrum.  Een Tover-
tafel brengt mensen met een speciale zorgbehoef-
ten in beweging, door middel van interactieve licht-
projecties.   

Dus hier een warme oproep aan iedereen: Wie 

spaart mee voor de tovertafel?  Alle centjes zijn 
meer dan welkom! 

Een gekke taalles in LENTEGROEN  
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Ken jij de kunstenaar Jackson Pollock?  

Limoen ging er tijdens de muzolessen stevig 
tegenaan!  Ze gingen met hun lichaam aan 
de slag met verf.  Ze maakten hun eigen 
Jackson Pollocks.   
Wat een talenten!  Wat mooie resultaten! 

 Onze school werkt samen met het CLB Waas en Dender.  Je 
vindt hen op volgend adres: 
 Vestiging Lokeren 
 Grote Kaai 7 
 9160 Lokeren 
 09 348 25 62  

 De CLB-medewerkers van De Zonnewijzer zijn: 
 Dhr. Eric De Bonte (type basisaanbod en type 9) 
 Dhr. Tom De Gols (trajectbegeleider)  

 Leerlingen van volgende leeftijdscategorieën zullen dit 
schooljaar onderzocht worden door het CLB: 

 Kinderen van leeftijd 1ste leerjaar 
  Kinderen van leeftijd 1ste middelbaar 

Bij deze onderzoeken zal de focus niet enkel op het medische liggen, maar 
ook op psychisch.  Het CLB zal dus in gesprek gaan met uw kind. 

 Elk jaar vindt in januari een ouderavond plaats rond de overstap naar het 
middelbaar.  Tot vorig schooljaar werden enkel ouders uitgenodigd van de 
schoolverlaters van dat schooljaar (13-jarigen).  Voortaan worden ook ou-
ders van 12-jarige leerlingen uitgenodigd.  Op die manier hebben ouders én 
kinderen voldoende tijd om de overstap voor te bereiden: zich te informeren, 
zicht te krijgen op de mogelijkheden in verschillende scholen, scholen te 
gaan bezoeken tijdens opendeurdagen, …  

 Het is belangrijk dat verslagen voor verhoogde kinderbijslag zo snel mogelijk 
bezorgd worden aan de school, of rechtstreeks aan de CLB-medewerker van 
onze school (Eric De Bonte).  

 Meer info over het CLB vind je op 
https://www.vclbwaasdender.be 

of via de CLB-chat  

CLB-weetjes 
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WIST JE DAT ... 

OP DE PLANNING 

DATUM WAT? WIE? 

5/10 Dag van de leerkracht  

9/10 Spaardag 2 voor de bosklas (€ 25) Alle kinderen die sparen voor de bosklassen 

15/10 Kronkeldidoe Kersenrood 

19/10 Dag van de jeugdbeweging Iedereen die in een jeugdbeweging zit —> in 
uniform naar school 

22/10 Vaccinaties door CLB Leerlingen van geboortejaar  2006 + 2008 

23/10 Oudercontact met rapport Alle ouders (brief volgt) 

26/10 Koffiehuis van 14u tot 15u in onze 
refter 

Alle ouders en vrienden van de school 

29/10 tot  2/11 Herfstvakantie  

Er zijn nog heel wat leerlingen die niet in orde zijn met hun turnkledij: 
 * een zwart broekje 
 * een witte T-shirt 
 * pantoffels 
 
Brengen jullie dit zo snel mogelijk mee 

in een turnzakje?   

EEN OPROEP VAN DE TURNMEESTERS 

… de ouderraad verse EJ  aaaaFE ver-

koopt tot 1/10/18?   Op maandag 15/10 wordt de soep 
verdeeld aan de kopers.  We hopen dat deze gloednieuwe 
actie een volwaardige vervanger wordt van het spaghettifes-
tijn en de paaseitjesverkoop.  Steun je mee?   

… er momenteel een tijdelijke tentoonstelling 
"Technoscholis" loopt op onze school: de blauwe klassen 

maakten naar aanleiding van hun uitstapje naar Technopolis 
per 2 of 3 zelf een technisch snufje!   Sommige uitvindingen 
kunnen zelfstandig bewegen en produceren ook geluid!  De 
tentoonstelling is te bezichtigen en onder begeleiding uit te 
proberen in de klas voormalige klas van juf Els VDS. Lees 
de gebruiksaanwijzing. Nog tot aan het herfstverlof te be-
zoeken met de klas. (best reserveren) De moeite waard! 


