Activiteiten NOVEMBER
1/2

Allerheiligen - Allerzielen

ma.7

KO

Instapdatum voor nieuwe kleuters. Van harte welkom!

di. 8

3-4A/B-1A/B

Zwemmen
Congres voor directeurs katholiek basisonderwijs

6A/B

Hulde aan het monument van de gesneuvelde soldaten (om 15 uur)

do. 10
vr. 11

Dag van wapenstilstand. Geen school !

ma. 14

KS

Uitstap naar het bos

do. 17

Team

Nascholing (PV) :’Op verkenning in het leerplan MUZO’

vr. 18
za. 19

Kunstkuur (4de-5de ljn.)
KO
KO-LO

Kennismakingsvoormiddag voor nieuwe ouders/kleuters in de kleuterafdelingen
(tussen 10 en 12 uur).
Start Voorleesweek

ma. 21

KS

Grootouderfeest in afdeling station(groep 1) om 13.30 uur

di. 22

3A-4A/B-1A/B
KST
Dir
6A/B
KO/LO

Zwemmen
Grootoudersfeest in afdeling station (groep 2) om 13.30 uur
Directievergadering scholengemeenschap St.-Franciscus
Leeruitstap naar DIksmuide en Vladslo
Infovergadering in de Wattenfabriek om 19.30 uur met voorstelling gemeentelijk
project CompAir rond ‘veiligere en gezondere schoolomgevingen’

wo. 23

KW

Grootoudersfeest in afdeling Woubrechtegem (voormiddag)

do. 24

KK

Grootoudersfeest in afdeling Kerkstraat om 13.30 uur

vr. 25

KK

Grootoudersfeest in afdeling Kerkstraat om 13.30 uur
Kunstkuur (4de-5de ljn.)
MOS-actiedag ‘ZERO afval’
Houdingenrapport

LO
LO
di. 29

Bezoek aan Sint-Paulusinstituut i.f.v. oriëntatie naar secundair onderwijs
Vergadering oudercomité om 20 uur
KO = Kleuteronderwijs | LO = Lager onderwijs
KK = Kleuters Kerkstraat | KW = Kleuters Woubrechtegem | KS = Kleuters Station

Familienieuws

Proficiat met de geboorte:
Olivia, zusje van Quintin Solemé (4de lj.)

Het boekenhoekje
Van 19 tot 27 november is het weer Voorleesweek. Het belang en
het plezier van voorlezen staan een week lang in de kijker.
Met de slogan ‘Lezen met je oren’ focussen we dit jaar op luisteren
naar verhalen.
Ook in VBSH laten we deze week niet ongemerkt voorbij gaan.
Tal van voorleestips vind je op www.voorleesweek.be.
Lezen jullie mee voor?

Goed om weten
Project CompAir wil gezondere en veiligere schoolomgevingen
De gemeente Herzele lanceert in het voorjaar van 2023 het project CompAir. In de Burgemeester
Matthysstraat wordt een schoolstraat ingevoerd, waardoor gemotoriseerd verkeer aan het begin
en het einde van de schooldag niet toegelaten is. Aansluitend zal men in de nabije
schoolomgeving (o.a. ook in de Kerkstraat) metingen uitvoeren rond verkeersintensiteit en
luchtkwaliteit. Het project stelt daarvoor meetapparatuur ter beschikking voor omwonenden die
willen meten.
Het Sint-Paulusinstituut en de VBSH verlenen hun
medewerking aan dit project. Rond deze thematiek
wordt ook educatief materiaal ter beschikking gesteld
voor de klassen van de bovenbouw.
Op dinsdag 22 november om 19.30 uur organiseert de
gemeente een infovergadering voor alle
belangstellenden. Ook ouders zijn welkom in de
Wattenfabriek.

Grootoudersfeesten
Onze kleuters en het kleuterteam verwelkomen in de week van 21 november de grootouders in de
verschillende afdelingen.Na de voorbije coronajaren bieden we hen de kans om eindelijk kennis te
maken met de kleuterafdeling van hun kleinkind(eren). We voorzien een leuke activiteit samen
met de kleuters en nodigen daarna uit op koffie en gebak. De data en de inschrijvingsmodaliteiten
worden via briefing/mailing aan de ouders bekendgemaakt. Alvast een warme welkom aan de
grootouders!

Klasnieuws
Volg het klas- en schoolnieuws op onze sociale media
Ook in de voorbije maand oktober noteerden we zowel in onze kleuter- én lagere klassen heel wat
boeiende leer- en ontwikkelingsactiviteiten. Via de facebookpagina van de school en/of de
facebookpagina van de klas zijn heel wat van deze activiteiten te volgen en te bekijken.
Verkiezing leerlingenparlement VBSH
Voor het komende
schooljaar zijn volgende
leerlingen verkozen in het
leerlingenparlement van de
VBSH: Ides(6A), Chymani
(6B), Selian (4A), Roos
(4B), Milo (5A) en Ine (5B).
Proficiat aan alle
kandidaten en aan de
verkozenen.
Op de eerste bijeenkomst
van het leerlingenparlement én een afvaardiging van het schoolteam werden enkele ideeën van
de verkiezingsaffiches besproken. We luisterden naar voorstellen met betrekking tot muziek en
dans onder de middag, het inrichten van fijne rustplekjes, het bijsturen van afspraken rond spelen
op de speelplaats, activiteiten tijdens pauzes. Kleine ingrepen kunnen de schoolsfeer beslist
hartelijker maken en dan is samen zoeken naar mogelijke oplossingen een grote meerwaarde in
betrokkenheid. Een eerste realisatie werd alvast door de kinderen op enthousiasme onthaald:
een rustig zitplekje werd ondergebracht onder het afdak (aan de grote refter).
Op stap in de natuur in de ‘week van het bos’
Op 13 en 14 november gingen de leerlingen van het tweede leerjaar op stap in het Duivenbos.
Meester Frederik (een gids van Natuurpunt) leerde ons veel bij over de natuur en de herfst.
We stapten langs betoverende paadjes en zagen veel moois.
Het aaien van enkele ezeltjes was zeker één van onze hoogtepunten.

Eet lokaal is één van de zes actiedagen van de campagne GoodPlanet Challenges. Eet lokaal
maakt klein en groot warm voor het meer bewust kiezen voor lokale en seizoensgebonden
groenten en fruit.
Om meer betrokken te raken bij dit gebeuren, hielden onze kinderen een lokale markt op
speelplaats. Heel wat ouders waren actief betrokken en maakten vooraf lekkere gerechtjes klaar
met gezond fruit en seizoensgebonden groenten. Deze lekkernijen en ander aanbod van de korte
keten werden geproefd en heerlijk bevonden. Alvast een warme dank aan alle medewerkers.
Dag van de jeugdbeweging
In de vrije basisschool Herzele ging de “dag van de jeugdbeweging” niet zomaar voorbij.
De kinderen van de lagere school mochten in de outfit van hun jeugdbeweging naar school
komen. De dag werd ingezet met zang en volksdans onder leiding van meester Ruben, zelf
oud-leider van de chirobeweging.
In de namiddag trokken de kinderen en de leerkrachten naar de burchtweide voor een leuke
spelnamiddag. In konden ze in groepjes kennismaken met traditionele én nieuwe kinderspellen
onder het motto ‘genieten en samen spelen’.
Hopelijk vinden op die manier nog meer kinderen de weg naar één van de vele jeugdbewegingen
in onze regio.

