Activiteiten OKTOBER
ma.3

KO+LO

Facultatieve verlofdag. Geen school.

di. 4

Team

Opleidingssessies E.H.B.O. voor hulpverleners-personeelsleden

wo.5

Team

Dag van de leerkracht

do. 6

DIr KBO-Herzele

Overleg flankerend onderwijsbeleid Herzeelse scholen

vr. 7

5B
KO+LO

Kunst-kuur (i.s.m. kunstacademie)
Schoolfotograaf in alle afdelingen

LO

Week van het bos
Verkiezing leerlingenparlement

di. 11

Lk. beweging
3A-4A/B-1A/B
OC

Dag van de startende leerkracht beweging (juf Jora en juf Ellen)
Zwemmen
Vergadering oudercomité om 20 uur in hoofdschool

vr. 14

4B
LO

Kunst-kuur (i.s.m. de academie)
MOS-actiedag ‘Eet lokaal’ (info volgt)

wo. 19

KO+LO

Pedagogische studiedag voor leraren.Geen school voor kleuters en leerlingen

do. 20

Dir.
Beweging

Bijeenkomst coördinerende directies in Gent
Digitale regiobijeenkomst leraren beweging ( 9-11.30)

vr. 21

4A

Kunst-kuur (i.s.m. kunstacademie)

ma. 24

Team

Personeelsvergadering om 16 uur

di. 25

3A-4A/B-1A/B
Dir.

Zwemmen
Bijeenkomst directiecommissie in Gent (nam.)

wo. 26

Bestuur KBO

Bijeenkomst schoolbestuur KBO-Herzele om 19.30 uur

do. 27

Zorgco’s
Lagere
klassen+3KO
Ouders

Infosessie rond “Gelijke Onderwijskansenbeleid”
Individuele oudercontacten
Afhaal spaghetti-etentje (vanaf 15.20 uur)

vr. 28

5A
LO

Kunst-kuur (i.s.m. de kunstacademie)
Puntenrapport

ma. 10

ma. 31

Begin herfstvakantie t.e.m. zondag 6 november
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KO = Kleuteronderwijs | LO = Lager onderwijs
KK = Kleuters Kerkstraat | KW = Kleuters Woubrechtegem | KS = Kleuters Station

Wij gedenken in onze gebeden:

De heer Gert Bracke, neef van juf Eva Bracke(5A)

Goed om weten
“Week van de grootouders”. In de week van 21 november zetten de kleuterklassen hun
klasdeuren open voor de grootouders. We bezorgen nog tijdig alle info via een oudermail.
In het komende schooljaar ondersteunt onze school de actiedagen van GoodPlanet. We nemen
actief deel aan projecten rond duurzaam samenleven: eet lokaal, dikketruiendag, wereldwaterdag,
#MissieMinder en buitenlesdag.
Na de herfstvakantie kunnen leerlingen van de lagere school ook intekenen voor “soep bij de
boterhammen”. Bestellingen zullen opgenomen worden telkens op maandag voor een ganse
week! We bezorgen aan de ouders hieromtrent nog een brief.
Op donderdag 27 oktober bieden we terug een afhaal-etentje ‘Spaghetti voor de familie” aan.
Afhalen kan vanaf 15.20 (na schooltijd). Je kan de menu’s ook meenemen na de oudercontacten.
Vorige week woensdag kwamen heel wat leerlingen in sportoutfit naar school. Zij mochten die
voormiddag als ambassadeur optreden voor hun sportclub.In de namiddag namen heel wat
leerlingen ook deel aan de burchtRUN. De diverse omlopen met hindernissen waren uitdagend en
vroegen van hen ook een fysieke inspanning. Elke deelnemer ontving na de fysieke inspanning
een attentie van de sportdienst. Proficiat aan alle deelnemers!
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Tal van boeiende school- en klasactiviteiten kan je ook volgen via de FB-pagina van
de school en/of FB-klaspagina.
Een overzicht van de klassen op Facebook vind je op onze website (onze nieuwekanalen)
Voor alle praktische info kan je ook terecht op onze website www.vbsh.be

Het boekenhoekje

‘Ik haat lezen!’ ‘Lezen is het stomste dat er is!’ ‘Moet ik weer lezen? Ik wil liever naar tv kijken!’
Horen jullie dit ook soms thuis? Krijgen jullie je kind moeilijk aan het lezen? Zijn de
leesopdrachten die kinderen als huistaak meekrijgen soms een echte worsteling?
Geen nood! Uiteindelijk leest ieder kind graag, maar heeft het nog steeds niet het goede boek
gevonden. Het boek dat wacht om verslonden te worden, het boek dat de aandacht grijpt, het
boek die gevoelens oproept, het boek dat roept om meer boeken te lezen.
Maar hoe begin je nu aan die zoektocht naar het juiste boek?
Een goed hulpmiddel om te helpen in je zoektocht naar het perfecte boek is de site van
‘Boekenzoeker’. Daar kan je selecteren op leeftijd, soort boek, thema en dikte. Als je bv een echte
klassieker wil lezen, kan je dat selecteren bij extra’s.
Het leuke is dat je op de site ook meteen ziet of het boek aanwezig is in onze bib. Je kan ook een
stukje lezen of laten voorlezen.
Maak een boekenlijst met je favoriete boeken. Als je deze lijst dan print, heb je meteen een lijstje
om mee te nemen bij je volgende bibliotheekbezoek.
Veel zoekplezier naar het boek dat jullie aan het lezen zal krijgen!
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Klasnieuws
Stadsklassen in Gent
Het vijfde leerjaar ging op stadsklassen in Gent van woensdag 20 september tot en met vrijdag
23 september. Na een fijne treinrit kwamen de kinderen aan in het mooie historische Gent waar
hen tal van leerrijke activiteiten te wachten stonden. Na een geschiedeniswandeling doorheen
het stadscentrum, een toeristische boottocht langs de binnenwateren en een plons in het mooie
Van Eyck Zwembad overnachtten de leerlingen in jeugdherberg De Draecke.
Op dag twee stonden een bezoek aan het Gravensteen, het Industriemuseum en een gezellige
filmavond op het programma. Na een fijne voormiddag op de speeltuin op vrijdag, keerde men
terug huiswaarts met de trein.
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