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De eerste dagen van het nieuwe schooljaar zijn alweer voorbij. We zijn weer vertrokken. Dit jaar 
proberen we er een ‘kunstig’ jaar van te maken. Kunst in al zijn vormen: schilderen, tekenen, 
knutselen en boetseren, maar ook toneel, muziek, dans en poëzie. In ons Museum Der 
Wegwijzende Kunsten (MDWK) is veel mogelijk. Maar o jee… 

 
Pas geopend stelde de directrice, mevrouw C. Asher, in de 
voormiddag vast dat de schilderijen weg waren. Enkel de 
kaders hingen er nog. Toezichter Bob Ezel was even 
ingedommeld na het lezen van zijn krant. De directrice was 
in alle staten. Gelukkig was kunstenaar Salvador Picossa, de 
rust zelve, in de buurt. Hij was net aan een nieuw kunstwerk 
bezig en met de hulp van onze leerlingen zou dat sneller 
klaar zijn. Het resultaat kan u bewonderen op het 
buitenplein van ons museum. Foto’s van deze dag kan je 
bekijken op onze website. 
 

En dit is pas een begin. Gedurende dit schooljaar willen wij het museum blijven helpen zodat het 
weer de moeite waard wordt om het eens te bezoeken. Misschien zullen we jullie hulp ook nog 
eens nodig hebben (om ons bepaalde technieken te leren of zo). 
 

Bij deze ook een grote dankjewel aan de mensen van onze ouderraad die weer eens gezorgd 
hebben voor een gezellig ontbijt- en babbelmoment. 
 
 
 
 
 
Om de 2 jaar richten we voor het 3de en 4de leerjaar cultuurklassen in. Dit jaar sluit dit perfect aan 
bij ons Museum Der Wegwijzende Kunsten (MDWK). 
In de lokalen van de Zottegemse Stedelijke Academie gaan de leerlingen aan de slag met 
beeldende kunst, met woord, met muziek en dans. Hun creativiteit (en ook hun durf) wordt in de 
week van 19 t/m 23 september ten volle aangesproken. 
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Vorig schooljaar zorgde corona er voor dat veel zwembeurten ‘in het water’ vielen. Hopelijk kan 
alles dit jaar gewoon doorgaan zoals gepland. 
We verdelen het schooljaar in 3 blokken: 
 - september t/m november: zwemmen voor 3-4-5-6 
 - december t/m maart: zwemmen voor 1-2-3-4 
 - april t/m juni: zwemmen voor 1-2-5-6 
In dat laatste blok zijn er 2 zwembeurten waarop de vlinderklas wat watergewenning doet i.p.v. de 
beurten van 5 en 6. De volledige zwemkalender vinden jullie nog eens achteraan bij dit 
Wegwijzertje. 
 
 
 
 
 
Zoals elk jaar doen we ook een oproep om het veilig te houden in de buurt van onze 
school. Parkeer de auto soms eens een beetje verder (op de Pastorieberg is er veel 
parkeergelegenheid) en kom met je kind(eren) op een veilige manier naar de 
schoolpoort. Stilstaan of parkeren aan het sportveld (het versmalde deel van de straat) 
is verboden. 
Gebruik het zebrapad om de straat over te steken en hou rekening met de signalen van 
onze gemachtigde opzichters. Rij zeker niet te snel (maximaal 30 km per uur).  
We weten dat we op jullie kunnen rekenen om er een veilige schoolomgeving van te maken. Het is 
belangrijk voor al onze kinderen en ook voor uzelf. 
 

Voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar organiseert de gemeente ook nog een lesmoment 
rond het thema ‘Dode hoek’. De volledige info hebben wij nog niet doorgekregen, maar er komt 
een theoretische gedeelte in de klas en een praktisch gedeelte op het marktplein in 
Scheldewindeke. 
 
 
 
 
 
Voor de 2de maal organiseert de sportdienst van de gemeente Oosterzele de scholenveldloop  
tijdens de lesuren zodat alle leerlingen kunnen deelnemen. In de voormiddag zijn de 
loopwedstrijden voor het 1ste t/m 4de leerjaar en in de namiddag kunnen de kinderen van het 5de 
en 6de leerjaar zich met elkaar meten. Jammer genoeg zullen de leerlingen van het 3de en 4de 
leerjaar niet kunnen deelnemen omdat zij dan op cultuurklassen zijn. 
We weten dat we enkele goede lopers op onze school hebben, maar alles gebeurt met de 
Olympische gedachte ‘deelnemen is belangrijker dan winnen’ als belangrijkste startmotief. 
Supporters zijn steeds welkom op het voetbalveld in Scheldewindeke. Als we de juiste starturen 
weten, spelen we die nog door. 
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Op woensdag 28 september 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.  
 
 
 
 
 
Toevallig loopt deze actie ook op dezelfde dag van de schoolfotograaf. Om 
moeilijke kledingkeuzes (en bijhorende discussies) te vermijden, schuiven 
we dit een dagje op. Sportievelingen kunnen op donderdag 29 september 
hun sportkleren aantrekken om naar school te komen. In de klas kunnen 
ze eventueel nog wat vertellen over hun hobby.  
 
 
 
 
 
Stap 1: VERMIJDEN. Zorg dat je voor zo weinig mogelijk afval zorgt. Hoe? Een boterhamdoos, een 
koekjesdoos, een fruitdoosje. Zet op alle doosjes duidelijk de naam. Op het einde van vorig 
schooljaar hielden we zo’n 30 doosjes over zonder naam. 
Stap 2: SORTEREN. Heb je dan toch wat afval, dan gaan we juist sorteren (in de klas en op de 
speelplaats). PMD, GFT, papier en restafval: we laten het op de juiste plaats achter. 
Stap 3: RECYCLEREN. Dat kunnen we niet op school, maar we kunnen wel een beetje helpen. Heeft 
u kleine batterijen, dan kan u ze kwijt in een ton in onze gang. Daarnaast staat ook een ton waarin 
je plastic dopjes van flessen kan deponeren. Met lege inktpatronen of cartridges kan je bij ons niet 
meer terecht.  
 
 
 
 
 
Tot slot van dit Wegwijzertje willen we iedereen nog eens heel erg welkom heten. Bedankt, beste 
ouders, voor het vertrouwen dat u ons schenkt. We zijn op 1 september gestart met 53 kleuters 
en 106 leerlingen in het lager. Met het hele team zullen we ons uiterste best doen om zo goed 
mogelijk voor uw kind(eren) te zorgen, zowel op het gebied van leren als op sociaal vlak. Elk jaar 
opnieuw blijft het een uitdaging om dit te doen, maar ook nu hebben we er heel veel zin in om ons 
beste beentje voor te zetten. 
Heeft u vragen of opmerkingen, aarzel niet om ons aan te spreken. Jullie zijn altijd welkom of je 
kan ons bereiken via telefoon (09/362.68.17) of via mail (directie@vbbdewegwijzer.be). Tot later!  

BRENG JE SPORTCLUB NAAR SCHOOL 

WELKOM IEDEREEN 

SCHOOLFOTOGRAAF 

AFVAL OP SCHOOL: VERMIJDEN, SORTEREN, RECYCLEREN 
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SEPTEMBER 2022 

Do 1 Kunstige start van het nieuwe schooljaar 

Vr 2  

Za 3  

Zo 4  

Ma 5  

Di 6 Infoavond lager (19.30) 

Wo 7  

Do 8  

Vr 9  

Za 10  

Zo 11  

Ma 12  

Di 13 Zwemmen (3-4-5-6) 

Wo 14  

Do 15 Infoavond kleuter (19.30) 

Vr 16 Strapdag 

Za 17  

Zo 18  

Ma 19 
Cultuurklassen (hele week, 3-4) 
Verkeer: dode hoek (5 of 6) 

Di 20 
Filmvoorstelling: ‘Ook muizen gaan naar de hemel’ voor 1-2 (10.00, De Steenoven Herzele) 
Filmvoorstelling: ‘Rintje 2’ voor kikkers (13.45, De Steenoven Herzele) 
Verkeer: dode hoek (5 of 6) 

Wo 21  

Do 22 Scholenveldloop 

Vr 23  

Za 24  

Zo 25  

Ma 26  

Di 27  Zwemmen (3-4-5-6) 

Wo 28 Schoolfotograaf 

Do 29 Breng je sportclub naar de school 

Vr 30 Moev: ‘Kronkeldiedoe’ voor 1-2 (12.45, De Steenoven Herzele) 



Zwemkalender 2022-2023. 
 

Het zwemmen gaat door in het zwembad van Merelbeke. We gaan in 2 groepen: 
- groep 1 vertrekt om 13.15 uur en is terug omstreeks 15.10 uur. 
- groep 2 vertrekt om 14.05 uur en is terug omstreeks 16.00 uur. 
 

Datum Groep 1 Groep 2 

dinsdag 13 september 2022 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

dinsdag 27 september 2022 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

dinsdag 11 oktober 2022 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

dinsdag 25 oktober 2022 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

dinsdag  15 november 2022 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

dinsdag 29 november 2022 3de en 4de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

   

dinsdag 13 december 2022 1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 

dinsdag 10 januari 2023 1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 

dinsdag 24 januari 2023 1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 

dinsdag 07 februari 2023 1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 

dinsdag 28 februari 2023 1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 

dinsdag 14 maart 2023 1ste en 2de leerjaar 3de en 4de leerjaar 

   

dinsdag 28 maart 2023 vlinderklas 1ste en 2de leerjaar 

dinsdag 25 april 2023 1ste en 2de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

dinsdag 09 mei 2023 1ste en 2de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

dinsdag 23 mei 2023 1ste en 2de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

dinsdag 06 juni 2023 1ste en 2de leerjaar 5de en 6de leerjaar 

dinsdag 20 juni 2023 vlinderklas 1ste en 2de leerjaar 

 


