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De voorbije herfstvakantie konden onze leerlingen van de
derde graad en begeleiders uitrusten van een heel geslaagde
vierdaagse in de bossen van Massembre. Met dank aan de
kinderen én alle begeleiders.

Tekst Fr
De voorbije dagen stonden we stil bij onze
gestorven familieleden en vrienden.
Op 11 november herdenken we alle slachtoffers
van de wereldoorlogen. Louise Van Impe uit 5B
behaalde een 3de plaats bij de stelwedstrijd van
de gemeente en krijgt tijdens de herdenking een
ereplaats bij de optocht.
Speeltijd! Toffe tijd! Dit wordt ons tweede
aandachtspunt tijdens ons jaarthema ‘Een
goedgevoel school’. We maken van onze
speeltijden een zinvolle tijd.
Freddy Baeyens, directeur

Ouderbevraging

Bosklassen Massembre 2016: een bijzondere, unieke
belevenis voor onze jongens en meisjes van de derde
graad. 4 dagen samen in de natuur op ontdekking gaan
en tijd maken om elkaar beter te leren kennen!
Meer foto’s op de website en via facebook.

(juni 2016)

Eind juni kregen we van 85% van onze ouders de ouderbevraging terug. Vanaf deze koutkrant brengen we
jullie op de hoogte van de resultaten. Op onze schoolwebsite plaatsen we uitgebreidere informatie.
In dit deel belichten we de keuze voor onze school en de werking van de ouderraad.
Waarom kiezen onze ouders onze school?
* Het is een goede school (28%)
* De school ligt dichtbij (28%)
* De inzet van de leerkrachten (10%)
* De school heeft een groene speelplaats (9%)
* De voor- en naschoolse opvang (7%)
* De familie gaat naar deze school (7%)
* De school geeft duidelijke info (6,5%)
* Andere redenen (4,5%)

Werking van de ouderraad
* 97% van onze ouders vindt het belangrijk dat er op
onze school een ouderraad is.
* 88% is op de hoogte van de werking van de ouderraad.
* 92% vindt dat de ouderraad alle ouders
vertegenwoordigt.
* 96% vindt dat de ouderraad voldoende inspraak heeft
op school.
* 91% vindt dat de ouderraad voor hen een goede brug
vormt.

Griezelkriebels

Deze resultaten werden op de ouderraad van oktober
besproken. De ouderraad is heel tevreden met de
resultaten. De werkgroep ouderraad van de Cederlaan wil
dit jaar meer acties ondernemen. Er was ook een vraag
gesteld om ook anderstalige ouders bij de ouderraad te
betrekken.

Een geslaagde
nieuwe activiteit
van onze ouderraad!

Vertellen en knutselen voor onze kleuters. Kinderdisco voor de kinderen van de lagere school.

SFEERBEELDEN
Vrijdag 14 oktober: de rakkers en het
eerste leerjaar ontdekken, proeven en
genieten samen van Buggenhoutbos!

Draaien, vliegen, eendjes vissen en suikerspin smullen: KERMIS!

REPOR
TERS
REPORTERS

Kijk ook op onze facebookpagina voor meer foto’s.

Enkele leerlingen kropen naar aanleiding van de
bosuitstap en de gemeentelijke opstelwedstrijd in
hun pen.

Het vierde leerjaar op stap naar het
bos.

Waarom willen we elk jaar, en ook
vandaag, de oorlogsslachtoffers
gedenken?

Op donderdag 29 september gingen wij van
het vierde leerjaar naar
de Gratiebossen. Daar
hebben we gepicknickt,
en spelletjes gespeeld.
Er lag precies een bed
van bladeren, we
maakten veel plezier.

Op maandag 10 oktober zijn we naar De Wiek
geweest met alle 50 kinderen van het 5de leerjaar.
De hele zaal zat vol, omdat alle vijfdes van Zele er
waren. Veel volk. We mochten genieten van 3
korte filmpjes over WO I . We gingen bijna wenen,
want het waren 3 verhalen over telkens een kind
dat een vreselijke tijd meemaakte…
Op school schreven we dan een opstelletje over
het thema. We luisterden eerst naar een lied en
bouwden een woordenwolk over vrede. Daarna
schreven we onze tekst. Enkele klasgenoten
maakten er een mooi verhaal van. Misschien zal
hun opstel voorgelezen worden op 11/11 aan het
oorlogsmonument en mogen ze eerst ontbijten met
de burgemeester.

Zehra, Lucas en
Luca (5A)

We kregen een herfstboekje en daar stonden
allemaal opdrachten in. We gingen rond een boom
staan, en die rook naar cupcakes. Overal waren
kriebelbeestjes. De blaadjes waren bruin, rood,
oranje en geel. We hebben ons goed geamuseerd
en gelachen. Het wandelen was lastig maar
iedereen zou eens naar het bos moeten gaan. Wij
hebben goed geslapen die nacht.
Stijn, Louis, Lotte, Jolien, Muriel, Robin (4B)

‘t CEDERL
A ANTJE
CEDERLA
Pauw en wasbeer op bezoek

Kermis vieren op school

Herfst
in
de
klas

Bekijk ook de foto’s van onze ‘kleuterkring
en koffiemoment’ op onze facebookpagina.

MU
ZO
-werking
MUZO
ZO-werking

Kinderen kijken en reageren verschillend wanneer ze in contact komen met kunstwerken.
We kunnen het kijken aanleren door te kijken met verschillende brillen. (de brillen van Parsons)
De 1ste bril: de associatie
Vertel eens wat je ziet. Wat herken je?
De 2de bril: de voorstelling
Welke kleuren zie je? Welke vormen zie je?
De 3de bril: de expressie
Wat voel je bij dit werk?
De 4de bril: het leren beschouwen
Wat stelt het voor? Welke techniek heeft de kunstenaar gebruikt?
De 5de bril: eigen mening
Geef jouw mening over het werk. Waarom denk je er zo over?
We leren de kinderen door alle 5 de brillen kijken.
Eerst door de 1ste bril leren kijken alvorens door de 2de bril te kijken,
ze passen als het waren over elkaar.

K ALENDER

10/11: Sint op school
Zwemmen voor 2A-4A (8.30), 2B-4B (9.00) en 2C-5B (9.30)
11/11: Wapenstilstand: vrije dag
17/11: Zwemmen voor 2A-4A (8.30), 2B-4B (9.00) en 2C-5B (9.30)
18/11: Koutkring verzorgd door 5L (13.15)
24/11: Grootoudersfeest op de Cederlaan
Zwemmen voor 2A-4A (8.30), 2B-4B (9.00) en 2C-5B (9.30)
25/11: Eucharistieviering begin advent verzorgd door 6L (8.40)
07/12: Pedagogische studiedag: vrije dag

DE HERFST
Hé, kijk!
De herfst zit in de klas.
Ik zie het aan de kapstok,
daar hangt zijn regenjas.

FAMILIENIEUWS
Hoera! Een baby!

Bruno, broertje van Antoni Brzeski (1A)
Sam, zusje van Sepp Boivin (3B)
Lio, petekindje van Jelle Moeha (6B)
Finne, kleindochter van Monique D’hollander (poetspersoneel)
Lilou, kleindochter van Freddy Baeyens (directeur)

NIEUWE JUF!

NIEUWS OUDERRA
AD
OUDERRAAD
Graag geven we enkele verkeerstips mee:

• Zorg voor lichtgekleurde kledij met reflecterende stroken zodat je
kind wordt opgemerkt.
• Leer je kind steeds ver van de trottoirrand te stappen en opletten
voor wagens die uit een garage of oprit komen.
• Controleer regelmatig de werking van de lichten van de fiets en zorg
voor propere lichten en reflectoren.
• Leer je kind dat het duidelijk en tijdig moet laten
zien dat het van richting gaat veranderen.
• Met de auto? De reacties van kinderen
zijn onvoorspelbaar: wees als
weggebruiker/bestuurder extra
voorzichtig. Matig je snelheid telkens als
je in de buurt van een school komt!

AFV
ALSPIONNEN
AFVALSPIONNEN
Dankzij onze afvalspionnen die
alles goed in de gaten houden bij
de vuilnisbakken konden we heel
wat afvalkampioenen verrassen
met een muzikaal applaus, een
bloemenslinger, een toffe sticker
op het T-shirt, leuk kaftpapier ...

Mijn naam is Emie
Duflou, 23 jaar.
Ik woon in Eksaarde
en vervang dit jaar
Eva en Roosmarijn
wegens zwangerschap in verschillende
kleuterscholen
binnen Zele.
Doordat ik in
verschillende klasjes sta krijg ik de
kans om zowel bij de jongste als de
oudste kleuters juf te zijn. Ik kijk er
alvast enorm naar uit om alle kindjes
te leren kennen en hun te helpen
groeien in hun ontwikkeling!

INFO
Belangrijke telefoonnummers
Secretariaat: 052/44 69 31
Directeur: 0476/43 62 96
Zorgcoördinator: 0493/51 43 36
Kleuterschool Cederlaan: 052/44 87 30
Het secretariaat is te bereiken
op secretariaat@dekouterbasiszele.be

Wat je allemaal kan overkomen als je je papiertjes
goed opruimt... Leuk en ook
proper gedaan!

CLB: 09/348 25 62
Revalidatiecentrum Koevliet 2A
052/44 52 84
OKO & ZO – naschoolse opvang
052/44 92 85
Deze dienst werkt dagelijks van
6.30 uur tot 18.30 uur !

