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De adventstijd, de 4 weken voor Kerstmis, is begonnen!
Een mooie eindejaarstijd waarin we ons extra inzetten voor onze
naaste medemens in nood. In die zin doen we gedurende deze
periode mee met de fruitactie en het maken van kerstkaartjes. Deze
opbrengst wordt geschonken aan een goed Zeels doel: Roparun.
De voorbije weken hebben we genoten van de aanwezigheid van
ouders en grootouders op school. Dit was o.a. bij het voorlezen in
het eerste leerjaar en het voorbije grootouderfeest op de Cederlaan.
Grootouders en hun kleinkinderen staken de handen uit de mouwen
bij heel wat leuke opdrachten! Proficiat voor deze leuke initiatieven!

11 november
Louise Van Impe uit 5B behaalde een
mooie derde plaats tijdens de
opstelwedstrijd ter herdenking van
Wapenstilstand. Proficiat, Louise!

Binnenkort is het eindejaar. Ik wens jullie alvast een mooie, stemmige
en vredevolle kersttijd toe!
Freddy Baeyens, directeur

FAMILIENIEUWS
Hoera! Een baby!
Ella, kleindochter van Katrien Van Acker (toezicht Cederlaan)

We leven mee met het overlijden van ...
Mevr. Monique De Mets, oud leerkracht basisschool
Onze-Lieve-Vrouw
De Heer Louis Van den Broeck, vader van juf Hilde (3C)

K ALENDER
1/12:

zwemmen voor 2A-4A (8.30), 2B-4B (9.00) en 2C-5B (9.30)
verkeersles met politie voor 3L (13.15)
7/12:
pedagogische studiedag: vrije dag voor de leerlingen
8/12:
zwemmen voor 2A-4A (8.30), 2B-4B (9.00) en 2C-5B (9.30)
9/12:
SVS-kleuterboemeldag voor 2K-3K (hele dag)
15/12: zwemmen voor 3A-6A (8.30), 3B-6B (9.00) en 3C-5B (9.30)
16/12: koutrking verzorgd door 2L in Kouterkerk (13.15)
22/12: perioderapport 2
zwemmen voor 3A-6A (8.30), 3B-6B (9.00) en 3C-6C (9.30)
23/12: kerstevocatie in Kouterkerk (9.00)/perioderapport 2
kleuterkring Cederlaan (14.00)
ma 26/12 t.e.m. zo 8/1: kerstvakantie

OPENDEUR 2017
Op zaterdag 14 januari 2017 kan je onze 3 vestigingen Cederlaan,
Koevliet en Kapelhof bezoeken t.g.v. de opendeur van alle Zeelse
scholen. Ouders die een kindje hebben geboren in 2015 moeten
immers een school kiezen om in te schrijven in het voorjaar 2017.

‘Waarom willen we elk jaar, en
ook vandaag, de oorlogsslachtoffers gedenken?’
We herdenken de slachtoffers van
twee wereldoorlogen omdat we
medelijden hebben met hen. Zij
verloren zoveel bv. hun familie, hun
vrienden, hun huis.
Ze vochten voor ons en ons land en
daar danken we ze voor. Ja, het
klinkt raar maar de eerste wereldoorlog is gewoon begonnen met een
kleine kogel. En wat was het gevolg?
Een verschrikkelijke wereldoorlog.
Denk eens aan Syrië, zij voeren daar
nu al bijna 5 jaar oorlog.
En wij? Wij leven gewoon door, wij
staan daar niet bij stil.
Daarvoor dient 11 november. We
staan er nu bij stil wat er is gebeurd
in de eerste wereldoorlog en wat er
nu nog steeds gebeurt in Syrië.
Denk er maar eens goed over na.
Oorlog is verschrikkelijk!
Louise Van Impe (5B)

SFEERBEELDEN
Daar wordt aan de deur
geklopt, hard geklopt, zacht
geklopt.
Daar wordt aan de deur
geklopt, wie zou dat zijn?
Sint en de pieten!
Alle brave kinderen van het
eerste kregen lekkers.
Mmmm!
Hoekenwerk over de herfst
in het vierde leerjaar.

Dank aan alle grootouders van de
Cederlaan!
Het was fijn om met jullie ‘hand in
hand’ te spelen en te vieren!
Zie website voor meer foto’s en
verslag van oma Martine D.C.

Ja, ja, we kunnen al goed lezen in het eerste leerjaar!
En we vinden het fijn om zelf onze boekjes te kiezen in de bieb.

Zalige voorleesmomenten!

Waarborgpr
oject
aarborgproject
Op 1 september 2016 is het
“waarborgproject” gestart in 3A.
Meester Willem en ik werken
samen in de klas. Ik deel mijn
jaren ervaring vanuit het
buitengewoon onderwijs, vooral
met meester Willem. Op die
manier werkt het buitengewoon
onderwijs in duo met het
basisonderwijs waar er één doel
wordt vooropgesteld: versterken
van onderwijs aan leerlingen met
specifieke onderwijsbehoeften.
Daarbij wordt ondersteuning
geboden, op de klasvloer, bij het
toepassen van redelijke
aanpassingen.

De voorbije 3 maanden hebben wij al
heel wat ervaringen mogen delen.
Voor ons beiden is het enorm
verrijkend en boeiend en merken we
toch wel dat de kinderen er zeker wel
bij varen. Daarvoor doen we het ook.
Na de kerstvakantie ga ik naar een
andere school om daar op dezelfde
manier te werken. Ik keer dan nog
voor een zestal weken terug na de
paasvakantie.
Nu al kan en mag ik zeggen dat dit
project heel wat kansen biedt. Voor
ons alvast een leuke en fijne ervaring.
Juf Els

