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Dag lezer 
De eerste schoolmaand is alweer achter de rug! Wat vliegt de tijd. We hopen dat alle 
‘Kinderlanders’ hun draai (opnieuw) gevonden hebben.  
De afgelopen maand konden we alweer genieten van heel wat activiteiten zoals het 
uitgestelde schoolfeest, de loopcrossen (zie foto’s hieronder), de dag van de sportclubs, de 
strapdag, de verjaardag van de klaspop ‘Jules’ bij de allerkleinsten en nog zoveel meer. Ook 
kunnen we binnenkort uitkijken naar de halloweenwandeling op zondag 23 oktober (meer 
nieuws hierover verder in onze schoolkrant).        Veel leesplezier, de redactie  



Nieuws van de ouderraad 
De septemberdrukte hebben we intussen verteerd en als ouderraad hebben we 
traditiegetrouw ontzettend veel zin in de herfst. Begin oktober mogen we het ‘Kinderland 
korps’ eens extra in de bloemetjes zetten tijdens de dag van de leerkracht. Dit jaar toonden 
we onze oprechte 'dankjewel' niet met bloemen, maar met een verwenkoffie en een lekkere 
koffiekoek die de ploeg allemaal samen kon verorberen want wij namen voor één keer het 
toezicht over op de speeltijd! 
 

Verder is er deze maand dé kers op ons jaarlijkse ouderraad taart met…. de 
Halloweenwandeling. Trouwe supporters weten het al, we maken er telkens een topeditie 
van waarbij we met jong, jonger, jongst en ook iets minder jong elk op eigen tempo op stap 
gaan. Onderweg griezelen we en is er ruimte voor een hapje en een drankje. Eens 
aangekomen op de speelplaats staat er nog vanalles lekkers, spel en plezier op de wandelaars 
te wachten.  
Inschrijven kan deze keer zelf geheel 21-eeuws via de QR code die je vindt op de flyer en via 
gimme. Gedaan met het naar de bank hollen voor gepast cash geld.  
Vorig jaar klokten we af op een recordeditie met meer dan 600 wandelaars. Deze keer gaan 
we voor nog 
meer.  
Waarom? Omdat 
het gewoon 
super leuk is om 
de school, de 
klasgenoten en 
de ouders op een 
andere manier te 
leren kennen. 
Ook vrienden en 
familie zijn super 
welkom.  
 

Tot slot nog een warme dankjewel aan allen die onze oproep beantwoord hebben en kinder- 
en jeugdboeken meebrachten naar school in functie van het jaarthema ‘kwartierlezen’. De 
school maakt dankbaar gebruik van deze uitbreiding van de schoolbibliotheek. 

         griezelige groetjes, de ouderraad 

Nieuwe voetbaldoelen 
De Ronde van Kinderland was vorig jaar een 
groot succes. Een deel van de opbrengst hebben 
we geïnvesteerd in 6 degelijke, kwaliteitsvolle 
voetbaldoelen. De vorige werden de voorbije 
maanden onherstelbaar beschadigd. We 
rekenen er op dat, gezien het serieuze 
aankoopbedrag, deze doelen met het nodige 
respect worden gebruikt! Alvast veel 
voetbalplezier!  





Schoolfeest 
Op 25 september was er schoolfeest. Het tweede leerjaar danste op de “de indianendans” 
en “mooi weer vandaag”. De leerlingen deden hun best om de dansjes in een weekje tijd 
onder de knie te krijgen. Ze waren trots en gemotiveerd om hun dansje te tonen aan hun 
ouders. Wat deden ze het goed en wat zagen ze er mooi uit! Een dagje om te koesteren!   
         de juffen van het tweede leerjaar 







Een fietshelm, die draag jij toch ook? 
Vanuit de school stimuleren we het dragen van een fietshelm. Het 
verheugt ons dat steeds meer en meer kinderen dit doen. Maar ons doel 
is dat ALLE fietsers deze keuze dragen. 
Dat een fietshelm heel belangrijk en zelfs levensreddend kan zijn werd 
een paar weken terug bewezen. Eén van onze leerlingen werd, op weg 
naar huis, door een auto aangereden. Haar fiets was goed voor de 
schroothoop en zelf kwam onze leerlinge hard op haar hoofd terecht. 
Dankzij haar helm kwam ze er met een hersenschudding vanaf. In het 
ziekenhuis bevestigde de arts dat dit voorval zonder fietshelm fataal had kunnen aflopen!  
Dus leerlingen én ouders, zet hem op, die fietshelm! 

Fruitsalade 
September is oogstmaand. De appels zijn rijp, de peren zijn rijp… Een ideaal moment 
om een oogstfeest te organiseren in het tweede leerjaar.  
De leerlingen deden eerst waarneming op de vruchten. We bekeken de kleuren, het 
klokhuis, de schil, het kroontje…  We bespraken het gebruik van een mes en een 
snijplank. Daarna vlogen we er stevig in en maakten we heerlijke fruitsalade vol 
vitamientjes. Mmmm, wat heeft dit gesmaakt!  
Ook een dikke dankjewel aan Matisse die uitleg gaf over zijn eigen boomgaard. Hij trakteerde 
ons op een appelsapje van eigen kweek.  

 Kiwi-stickers... 
Lust jij ook graag kiwi’s? Op school verzamelen we de stickertjes die 
op de kiwi’s kleven. Doe jij ook mee? Kleef dan als de bliksem zoveel 
mogelijk kiwi-stickertjes op een stickervel en geef dit af aan jouw 

juf/meester. Die komen terecht 
bij juf Barbara die alles regelt om 
het gevraagde aantal stickertjes 
te versturen. In ruil krijgen we 
hiervoor ballen om mee te spelen 
op de speelplaats of in de 
bewegingslessen.  



Gewijzigde voorrangsregeling 
Sinds vorige week is de voorrangsregeling op het kruispunt van Sint-Anna 
met de Don Boscolaan gewijzigd. De ‘voorrang-aan-rechts-regel’ werd 
opgegeven. Nu heeft het verkeer op Sint-Anna steeds voorrang. 
Aan de regeling i.v.m. de fietsstraat en de zone 30 wijzigt er niets.  

Dag van de sportclub 
Op woensdag 28 september was er dag van de sportclub. De leerlingen mochten in kledij van 
hun sportclub naar school komen. Fijn om te zien dat er zoveel sportieve leerlingen in 
Kinderland zitten.  



Maquette en plattegrond van de school 
In het tweede leerjaar leggen wij de basis voor het latere planlezen.  
Wij bouwden een maquette van de school en leerden ons hierop oriënteren. Eens dit goed 
lukte, tekenden we een plattegrond van de school. We deden leuke zoekspelletjes aan de 
hand van de plattegrond. De juffen waren erg onder de indruk. Dit worden zeker en vast 
goede kaartlezers!  

Jules werd 3 jaar! 
Gisteren vierden de peutertjes en de 1ste 
kleutertjes de 3de verjaardag voor hun 
klaspop Jules! Het werd een grandioos 
feest.  

 
Uiteraard werd het smullen 
van de lekkere taart die door 
de bereidwillige ouders werd 
gebakken, waarvoor dank! 
 









Bestelstrook pannenkoeken 
Je vindt hieronder alvast nog bestelstrookjes (voor ouders, grootouders, buren, 
familieleden…) voor de tweede levering.op donderdag 27/10 (indien besteld ten 
laatste 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, 
…………………….. 


