
Zoals altijd na een vakantie krijgen jullie 
een nieuwe Tentakels in de (digitale) 
bus.  Met een blik vooruit proberen we 
jullie over het reilen en zeilen van onze 
schoolwerking op de hoogte te houden.  
De kalender is dan ook een onderdeeltje 
dat je zeker moet bekijken.  En deze keer 
zijn er toch heel wat zaken opgenomen 
die jullie aandacht verdienen. 

De mensen van Vleugels komen in ieder 
geval flink in actie !  Op zaterdag 23 
november organiseren zij op school 
een ‘Mexican Evening’.  Zin in lekkere 
hapjes, koop dan zeker een kaart aan het 
secretariaat zodat je kan genieten van 
heerlijke tapa’s.  Ook zijn ze van start 
gegaan met de jaarlijkse fluo-controles.  
Slagen de kinderen er in om op 10 
onverwachte controle-momenten hun 
fluo-jasje te dragen, dan mogen ze kort 
voor de paasvakantie aansluiten op een 
heerlijk ontbijt.  En op de oudercontacten 
van december vind je de mensen van de 
oudervereniging terug in hun tent voor 
de jaarlijkse kerstdrink.  Ik ben zeker dat 
naast de drankjes ook weer BBQ-worstjes 
zullen voorzien zijn! 

Ondertussen zijn er ook weer enkele 
koffiemomenten voorzien (woensdag 13 
november en vrijdag 29 november).  Ik 
merk dat veel ouders het waarderen dat 
zij in het soms haastige ochtendritueel 
even tijd kunnen maken om even te 
verpozen, elkaar te ontmoeten en wat 
leerkrachten te kunnen aanspreken.  

En als je dan op die kalender ook nog 
ziet dat er terug een ‘Glow-Run’ wordt 
georganiseerd (op vrijdag 13 december) 
in het kader van de Warmste Week, dan 
weet je dat we tot de kerstvakantie toch 
heel wat te bieden hebben om kinderen, 
ouders en sympathisanten bij de school 
te betrekken.  Ik hoop alvast jullie op 
één of meerdere momenten te mogen 
verwelkomen.

Ignace Degryse  Ilse Berteloot 
directeur  adjunct
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MAKE LOVE, 
NOT WAR
Tijdens de maand oktober stond het 
6e leerjaar eventjes stil bij de herin-
nering aan WO1.
Een gebeurtenis die de geschiedenis 
zó heeft getekend dat we ze niet uit 
het oog mogen verliezen.

De leerlingen deden mee aan de wed-
strijd ‘Boodschap van een vredesduif’ 
waarvoor ze in klas allerlei knutsel-
werken maakten.  
Maar ook buiten de klas werden de 
overblijfselen van deze wrede peri-
ode onder de loep genomen.
Op 22 oktober trokken de twee klas-
sen in de voormiddag richting Vlaan-
derens velden.  Ze bezochten eerst 
het Passchendaele 1917 Memorial 
museum en Tyne Cot Cemetery.
In de namiddag trokken ze dieper 
de Westhoek in.  Op de IJzertoren in 
Diksmuide konden de leerlingen zich 
inleven in het leven van een soldaat.    

Dit was een uitstap die toch wel in-
druk maakte op sommige kinderen.

DAG VAN DE 
JEUGDBEWEGING

Ravotten met je vrienden in de 
jeugdbeweging is het 

leukste wat er is!
Trots op al onze Octopussertjes!



FLUOACTIE VLEUGELS
Gezien worden blijft belangrijk in het verkeer, zeker nu het weer wat donkerder 
wordt. Wie een fluojasje draagt op weg van en naar school, is sowieso gezien! 
De oudervereniging Vleugels zal tussen de herfst- en krokusvakantie op verschil-
lende momenten aan de schoolpoort stempels uitdelen aan de kinderen die hun 
fluojasje of de fluo-rugzak-overtrek dragen. 
10 stempels verzameld = meedoen aan het super-de-luxe-FLUO-ontbijt!
Dankjewel om mee te werken aan een veilige verkeerssituatie in de buurt van de 
school! 

AFFICHEWEDSTRIJD
Onze schoolaffiche kreeg dit schooljaar 
een nieuw kleedje. We vroegen alle 
Octopussertjes om er eentje aan het 
raam te hangen.

Hieronder zie je de winnaars van de 
voorbije maanden.

Wil je graag een nieuw exemplaar?  
Kom er dan eentje halen aan het secre-
tariaat.

Ik zie
je graag!

SEPTEMBER

OKTOBER
Elle uit 3C

Febe uit 6A

MOGEN WIJ U VOORSTELLEN … 
DE SOVA-JUF 
Dit schooljaar zijn we gestart met een nieuw project in het 
4e, 5e en 6e leerjaar.  Om de 3 weken krijgen de leerlingen 
een les sociale vaardigheden van juf Greet.  

In de SOVA-lessen wordt gewerkt met de methodiek ‘Rots 
en water’. Het is een erkende weerbaarheidstraining die kinde-

ren helpt om steviger in hun schoenen te staan.

Het programma is opgebouwd rond twee begrippen: de rotshouding en de water-
houding. De kunst bestaat erin om een balans te vinden tussen beide houdingen. Om 
enerzijds rekening te houden met de anderen (water) en tegelijkertijd op te komen voor 
de eigen wensen, noden en overtuigingen (rots). Beide houdingen zijn essentieel in het 
dagelijks leven. Een rotshouding zal meer aangewezen zijn bij groepsdruk, terwijl een 
waterhouding de voorkeur geniet bij discussies.

Via lichaamsoefeningen wordt er gewerkt aan:

- zelfvertrouwen en vertrouwen in een ander 
- grenzen aangeven 
- contact maken met andere 
- jezelf laten zien en beter opkomen voor jezelf 
- samenwerken 
- keuzes maken en focussen 
- herkennen van lichaamstaal en emoties 
- rekening houden met een ander en inleven in de gevoelens van een ander

Samen staan we sterk!

Maandag 11 november 
Wapenstilstand – geen school 
Prijsuitreiking wedstrijd ‘Boodschap van 
een vredesduif’ om 18u
Woensdag 13 november 
Koffie@school
Donderdag 14 november 
L2ABC Naar het bos 
L5AB American Games
Maandag 18 november 
L4AB Soundfactory
Dinsdag 19 november 
L6AB Ontdek je talent 
Donderdag 21 november 
L5AB Atelier BePart 
L1B Systematisch contact op CLB

Zaterdag 23 
november 
Mexican eve-
ning 
Vrijdag 29 
november 
Koffie@school
Donderdag 5 december 
L1C Systematisch contact op CLB
Vrijdag 
6 december 
Sint op bezoek
Maandag 
9 december 
L3ABC Theaterbezoek De Spil 
L5 en L6 
Start examens
Vrijdag 13 december 
Move for Muco t.v.v. De Warmste Week

Dinsdag 17 december 
L4AB Bedrijfsbezoek Agristo
Woensdag 18 december 
Oudercontact + kerstdrink Vleugels
Donderdag 19 december 
Oudercontact + kerstdrink Vleugels 
L3B De school van toen
Maandag 23 december 
Start kerstvakantie

KALENDER


