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Dag lezer 
Zoals vorige week werd meegedeeld, zijn we hier uitzonderlijk alweer met een nieuwe 
editie van de Kinderlandsprokkels. In deze sprokkel kunnen jullie alvast het organigram 
voor dit schooljaar terugvinden.  
Omdat het belangrijk is dat iedereen tijdig op school is vooraleer de lessen starten, 
noteren we hieronder nog eens de lestijden in Kinderland.      
 maandag:   8.30 – 12.05 en 13.30 – 15.45  
 dinsdag:   8.30 – 12.05 en 13.30 – 15.45  
 woensdag:   8.30 – 11.20  
 donderdag:  8.30 – 12.05 en 13.30 – 15.45  
 vrijdag:   8.30 – 12.05 en 13.30 – 15.00  
Een kwartier voor het begin en een kwartier na het einde van de lesdag kan uw kind via 
de zoen– en vroemzone afgezet/opgehaald worden. Voor het gebruik van de zoen-en 
vroemzone werden enkele afspraken meegedeeld via een brief die werd meegegeven 
door de klastitularis op het info-moment op 29 augustus. Voor alle zekerheid geven we 
deze brief nog eens mee met deze sprokkel.  
Veel leesplezier!           De redactie 

Dag van de sportclubs... 
Zet je favoriete sportclub in de kijker! 
Op woensdag 28 september vindt de actie ‘Toon je Sportclub @ school’ opnieuw 
plaats. We roepen die dag alle leerlingen op om in de outfit van hun sportclub naar 
school te komen. Want sporters beleven meer! Ook in onze school!  
(Er wordt die dag een ludieke foto genomen voor deelname aan een wedstrijd en voor 
publicatie in de volgende Kinderlandsprokkels!) 

Bestelling pannenkoeken 
Misschien bestelde je reeds pannenkoeken? Weet dat je ten laatste op dinsdag 4 
oktober je bestelling kan plaatsen voor de levering op donderdag 13 oktober. Voor de 
2de en laatste levering van de pannenkoeken, moeten de bestellingen ons bereiken ten 
laatste op maandag 17 oktober. Gelieve de strookjes in bijlage (of die van vorige keer) 
te gebruiken en dit samen met het gepaste geld in een gelsoten omslag mee te geven 
met uw kind. 



Nieuws van de ouderraad 

Ouderraad Kinderland zamelt kinderboeken in voor het leesproject in onze school. 
Deze boeken kunnen meegebracht worden tijdens het schoolfeest op zondag               
25 september 2022 of op maandagochtend 26 september.  
Er zal een inzamelstand opgesteld worden op beide dagen.  
Welke boeken worden aanvaard? 

1. kijk- en zoekboeken  
2. prentenboeken  
3. voorleesboeken 
4. poëzie: rijmpjes, versjes en gedichten 
5. boekjes om te leren lezen 
6. jeugdromans (fictie) 
7. Informatieve boeken (tijdschriften: National geographic, Wild van Freek…) 
8. strips. 
 

We vragen dat al deze boeken na 2010 uitgegeven zijn, zo zijn de recentere 
spellingsregels van toepassing.  
 
We mikken bij deze inzameling op boeken voor de leeftijd 3 tot 12 jaar.  

Halloweenwandeling 
Ook dit schooljaar organiseert de 
ouderraad opnieuw een 
Halloweenwandeling.  
Noteer daarom zeker zondag 23 oktober 
in jullie ageda zodat je er zeker bij kan 
zijn!  
Het belooft alweer een schitterende 
editie te worden. 



Jij komt toch ook?! 







Kwartierlezen op Kinderland… 
Onze school is dit schooljaar gestart met het leesproject 
KWARTIERMAKERS. Alle kinderen van het eerste tot en met het zesde 
leerjaar krijgen elke dag een kwartier de tijd om vrij te lezen. In het 
eerste leerjaar starten we met voorlezen.  
Ook bij de kleuters wordt er veel voorgelezen! 
Kinderen die veel lezen, hebben een grotere woordenschat dan 
kinderen die weinig lezen én hebben meer inzicht in de opbouw van teksten.  
Met een hogere leesvaardigheid worden bovendien ook andere vakken toegankelijker 
en kunnen kinderen hun talenten beter ontwikkelen. Lezen is kortom van cruciaal 
belang. 
Ondersteun onze school met KWARTIERMAKERS: lees ook thuis elke dag een kwartier 
met je kind! 
Gouden tips: 

  Ga samen naar de bibliotheek. Je kind kan er gratis boeken lenen en zo een 
 persoonlijke leesvoorkeur ontwikkelen. 

  Kies boeken die passen bij de interesses van je kind. 
  Lees voor en blijf voorlezen, ook als je kind al zelfstandig kan lezen. Kinderen 

 worden graag voorgelezen en zullen nieuwsgierig zijn naar het vervolg. 
  Praat over wat jij leest of voorleest. Kinderen leren veel van boekenpraatjes. 
  Lees zelf ook in de aanwezigheid van je kind. Voorbeeldgedrag is heel belangrijk. 

 Toon wat jij graag leest en wat jou ontspant. 
  Zorg dat er boeken, tijdschriften, strips … op een vaste plek in huis liggen. 
  Kinderen genieten van een voorleesverhaal voor het slapengaan. 
  Of geef je kind een kwartier de tijd om zelf te lezen voor het slapengaan. Lezen is 

 een rustgevende activiteit om een drukke dag mee af te ronden. 
  Koop af en toe een boek voor je kind. 

Het fruitje van de maand 
Dankzij de ouderraad is er dit schooljaar op vrijdag 23 september het eerste  
‘fruitje van de maand’. Die dag hoef je dus geen stuk fruit mee te brengen van thuis, 
maar krijgt iedereen dit op school! 





 

toonzaal: 
Torkonjestraat 15 

nieuwe toonzaal (begin 2023): 
Torkonjestraat 19 
8510 MARKE 

VANAF 12/09/22: UITVERKOOP HUIDIGE 
TOONZAALKEUKENS 

maandag - vrijdag: 10u-12u       13.30u-17.30u  
zaterdag:   op afspraak  

Volg ons op  
 



Bestelstrook pannenkoeken 
Je vindt hieronder alvast enkele bestelstrookjes (voor ouders, grootouders, buren, 
familieleden…). We vermelden nog even dat de eerste levering plaatsvindt op 
donderdag 13/10 (indien besteld op dinsdag 4/10 !!!!!). Tweede levering op 
donderdag 27/10 (indien besteld op maandag 17/10). Er worden alleen pakken van 1 
kg verkocht! Let wel: Deze pannenkoeken mogen worden ingevroren… en je mag er 
natuurlijk ook van je eigen spaarcentjes stellen ;-) ! 

Naam van de leerling: ……………………………………… Klas: ……. 
 

Naam van wie bestelt: ……………………………………………………… 
 

bestelt hierbij:         
             …… x 1 kg pannenkoeken aan 8 euro = ……. euro 

en betaalt: ……. euro 
Handtekening, 
…………………….. 

Naam van de leerling: ……………………………………… Klas: ……. 
 

Naam van wie bestelt: ……………………………………………………… 
 

bestelt hierbij:         
             …… x 1 kg pannenkoeken aan 8 euro = ……. euro 

en betaalt: ……. euro 
Handtekening, 
…………………….. 

Naam van de leerling: ……………………………………… Klas: ……. 
 

Naam van wie bestelt: ……………………………………………………… 
 

bestelt hierbij:         
             …… x 1 kg pannenkoeken aan 8 euro = ……. euro 

en betaalt: ……. euro 
Handtekening, 
…………………….. 

Naam van de leerling: ……………………………………… Klas: ……. 
 

Naam van wie bestelt: ……………………………………………………… 
 

bestelt hierbij:         
             …… x 1 kg pannenkoeken aan 8 euro = ……. euro 

en betaalt: ……. euro 
Handtekening, 
…………………….. 


