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Zonder dat we het goed beseffen is de eerste maand van dit schooljaar al voorbij. De herfst doet
stilaan zijn intrede. De bomen verliezen beetje bij beetje hun bladeren, maar voor de kinderen op
onze school is de lente weer aangebroken. Zij zijn langzaamaan weer in bloei gekomen na 2
rustmaanden. De eerste nieuwe activiteiten, de eerste nieuwe lessen, de eerste toetsen, ze
hebben dit nu al meegemaakt. En er komt nog veel meer aan!

VOORBIJE ACTIVITEITEN
- De jaarlijkse ‘Strapdag’ zorgde weer voor een drukte aan de fietsrekken. Veel kinderen (en dus
ook de ouders en/of grootouders) kwamen te voet of met de fiets naar school. De auto mocht
een dagje rusten. Onze kleuters konden tijdens de turnles hun fietskunsten eens tonen. Slingeren
tussen de kegels, een lekke band herstellen (of doen alsof) en even bijtanken, ze deden het
allemaal.

- Voor de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar was er weer
‘Kronkeldiedoe’, een hele voormiddag bewegen en sporten.
Vooral het springkasteel in de vorm van een grote rups bleek veel
bijval te hebben.

- Op de scholenveldloop hebben al onze leerlingen hun uiterste best gedaan. Zelfs al eindigde je
een beetje achteraan in de groep, wees trots op je prestatie. Enkele leerlingen deden het zelfs
supergoed en mochten op het podium staan. Proficiat aan iedereen!

- ‘Breng je sportclub op school’ werd een mooi succes. Voetbaltruien, judopakken,…, je kon ze
allemaal zien. En wie niet echt aangesloten is bij een sportclub had ook zijn sportiefste kledij
aangetrokken.
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FRUIT, EEN LEKKERE BUIT
Elke dinsdag is het nog steeds fruitdag. Enkele fruitmoekes (we zijn hen heel dankbaar) verdelen
het fruit per klas. Het is steeds uitkijken naar welk fruit er in de bakjes zal liggen.
Dit jaar nemen we ook deel aan de actie ‘fruit, een lekkere buit’. Het eerste deel is een ballenactie.
Door kiwistickers te sparen kunnen we voor onze school ballen
verzamelen. Voordat u dus een kiwi opeet, haal de sticker eraf en geef
die mee naar school. Voor 300 stickers kunnen wij 20 gratis ballen
krijgen. We hebben al flink gespaard, maar we hebben nog zo’n 80
stickers nodig. Bedankt om hier aan mee te werken.

EERSTE COMMUNIE - LENTEFEEST
Wat vorig schooljaar door corona niet gelukt is, kan nu eindelijk
doorgaan. Op zondag 3 oktober om 9.30 uur vieren 14 kinderen van
onze school hun Eerste Communie in onze parochiekerk. Ook het
lentefeest werd meestal wat uitgesteld. Wij wensen Yesse, Ben, Noa,
Romy, Sander, Milan, Bas, Lander, Quentin, Alexis, Lukas, Daan, Wout,
Matteo, Lentel, hun ouders en familie een dikke proficiat. We hopen
dat ze een heel aangename dag mogen beleven.
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SCHOOLFOTOGRAAF
Op woensdag 6 oktober komt de schoolfotograaf langs. Er zullen klasfoto’s
en individuele foto’s genomen worden. Kleurrijke kledij zorgt altijd voor
een mooier resultaat, maar een brede glimlach geeft nog altijd de beste
foto.
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POPPENKAST: 16 OKTOBER
Onze ouderraad organiseert: ‘De ridder die bang was in het donker’.
Ridders zijn stoer, sterk en heel erg dapper. Ze moeten héél goed kunnen vechten. Ook ridder
William. Iedere morgen na het ontbijt gaat de kleine ridder naar de ridderschool, maar eigenlijk zit
hij veel liever hoog in zijn boom. Van daaruit kan hij het mooie kasteel van de lieve prinses Silvia
zien. Hij zou graag met haar willen spelen maar dat mag niet! Daarom zien ze elkaar enkel 's
nachts. SPANNEND !!! Alleen heeft William een groot geheim: hij is bang in het donker…
In deze voorstelling wordt er met tafelpoppen en handpoppen gespeeld. Na het openen van enkele
conservenblikken ontstaat het decor én het verhaal. Een verhaal over angst, over grote en kleine
geheimen en over echte vriendschap. Poppentheater Wortel brengt hiermee een vrolijke, gevoelige
maar vooral een sterk visuele voorstelling voor echte Wegwijzer-ridders en -prinsesjes!
Na de voorstelling kan er gesmuld worden van een heerlijke pannenkoek!
Voorstelling
Poppentheater Wortel stelt voor: “De ridder die bang was in
het donker”
Geert Van Doorselaere: ideeën, poppen, decor en spel
Maria Mirabela Valea: techniek
Bruno Smeyers: eindregie
Waar?
Vrije Basisschool De Wegwijzer Balegem
Wanneer?
Zaterdag 16 oktober 2021 van 15.00 tot 15.50 uur
(deuren open om 14.30 uur)
Voor wie?
Voor alle Wegwijzerprinsen en -prinsessen van de
muizenklas tot het 6e leerjaar.
Mama’, papa’s, oma’s en/of opa’s kunnen ondertussen
gezellig kletsen in ons theatercafé.
Prijs
€ 5.00 (inclusief heerlijke pannenkoek)
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TROOPER
U bent van plan om online een aankoop te doen? Ga dan eerst even naar
www.trooper.be. Kies daar voor ‘ouderraad De Wegwijzer Balegem’. Dan
zoekt u de webshop waarbij u uw aankoop wil doen. Vul nog uw naam en
mailadres in en u wordt doorgestuurd naar de website waar u uw
bestelling kan voltooien. Op deze manier zorgt u voor extra centjes op de
rekening van onze ouderraad, zonder dat u er zelf iets moet voor betalen.
Handig toch! En wie kan daar uiteindelijk van genieten? Juist: de kinderen
van onze school.
Alvast bedankt om op deze manier de werking van onze ouderraad te steunen.
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DAG VAN DE JEUGDBEWEGING
Op vrijdag 22 oktober is er de jaarlijkse ‘Dag van de jeugdbeweging’.
Meisjes en jongens die aangesloten zijn bij onze Balegemse Chiro (of
ergens anders) mogen fier zijn op hun uniform. Trek het die dag aan
en toon maar dat jij ook bij die grote familie behoort die speelt, zingt,
danst en springt. Te gek toch!
Ben je nog geen lid, dan moet je het zeker eens proberen.
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NIEUWS UIT DE OPVANG
Ann en Inge doen een oproep. De kinderen die in de opvang blijven, maken graag
pomponnetjes. Maar de voorraad wol begint te slinken. Wie dus ergens in een
kast of in een doos nog wol heeft, mag die gerust eens meebrengen naar school.
De grootte van de bol of de kleur speelt geen rol. alle wol is welkom.
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VERKEERSOUDERS
Op onze school zijn er enkele leerkrachten die zich ontfermen over de verkeersveiligheid. Zij
zorgen voor bepaalde acties (o.a. Helm op, fluo top – Strapdag – fietsexamen) en vestigen de
aandacht op een veilige schoolomgeving.
Het is ook belangrijk om daar de stem van de ouders te horen. Zij
kunnen ons nog veel goede tips geven en meewerken aan die acties.
We doen hierbij een oproep. Heeft u zin om daaraan mee te werken
en mee te denken, aarzel dan niet en neem contact op met juf
Martine met de woorden: ‘Ja, ik wil meewerken als verkeersouder.’
Zij zal u met open armen ontvangen.
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SAMEN SCHOOL MAKEN
Een school, dat zijn leerlingen en leerkrachten. Daar denkt iedereen eerst aan. Maar een school is
veel meer: kinderverzorgsters, een secretariaat, onderhouds- en dienstpersoneel, opvangdames,
vrijwilligers, een schoolbestuur, de ouderraad,…
Maar om echt een goede school draaiende te houden, hebben wij ook jullie nodig: de ouders.
Samen de vorderingen van uw kind(eren) bespreken, zodat we op een zelfde golflengte zitten,
zorgt ervoor dat die vorderingen alleen maar beter worden. Af en toe durven we jullie ook een
financieel steuntje vragen (spaghettiavond, kampvuur, verkoop van…) om uitstappen te regelen,
materialen aan te kopen,... We weten dat dit al veel is, maar toch wagen wij het er op om jullie
nog 2 vragen te stellen:
- In een school zijn er vaak kleine klusjes uit te voeren. Een zelfstandige staat niet altijd te springen
om zo’n werkje te doen omdat hij al veel werk heeft. Als er op onze school zo een klusje is, zullen
wij dit via mail of Teams laten weten. Helpende handen zijn dan steeds welkom.
- Natuurlijk zijn in een school de kinderen heel belangrijk. Vroeger kregen wij via de gemeente
namen en adressen door zodat we onze school even konden voorstellen bij die mensen. Door de
strengere privacyregels krijgen wij die info niet meer. Daarom zouden wij het leuk vinden als
jullie af en toe de buurt eens afspeuren en ons laten weten waar er nieuwe mensen zijn komen
wonen of waar er peuters rondlopen die binnenkort naar school zouden mogen. Laat ons dat
gerust eens weten, dan kunnen we hen een bezoekje brengen.
Alvast heel erg bedankt om ons zo te willen helpen. Samen bouwen we verder aan ‘De Wegwijzer’.
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Dag van de turnleerkracht
Contactmoment + vaccinatie (polio, difterie, tetanus, kinkhoest) op school door schooldokter (1ste leerjaar)
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Zwemmen (3-4-5-6)
Voorstelling Ellen Smets Theater: ‘Broemmm’ in GC De Kluize (muizen, beren)

Voorstelling ‘Schaap met laarsjes’ in GC De Kluize (3de en 4de leerjaar)

