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‘t Cederlaantje
Klaar voor vernieuwing
Eerst afbreken, en dan vernieuwen. Zo gaat het meestal. Ook op ‘t Cederlaantje. Dat afbreken is
ondertussen al gebeurd. Met leerkrachten, ouders en sympathisanten is het oude zaaltje met de grond
gelijkgemaakt. Ook de dennen moesten eraan geloven. Heel veel dank aan heel veel helpers!
Het schoolteam
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Vroeger

Nu

En later
...
later...

Naast een nieuwe polyvalente zaal (eetzaal, bewegingslokaal, ontmoetingsruimte, ...), plannen we ook een
nieuwe groene schoolomgeving met nieuwe speeltuigen, nieuwe grasterreinen en frisse boompjes.
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Met dank aan de papa van Aaron (6B) en Maxime (4A) De Vlieger.

5L EN 6L OP ZEEKL
AS
SEN
ZEEKLAS
ASSEN
De zeeklassen zijn met een knal
gestart. Eerst een bezoek aan het
doe-museum ‘De Nachtegaal’ en
nadien uitwaaien tijdens een
strandwandeling met de gidsen.
Het 6de ging op bezoek in de
oosthoekduinen en bouwde na de
meettocht allerlei zandkastelen!
’s Avonds mochten we knutstelen
met de schelpjes die we op het
strand gevonden hadden en
kwamen we even tot rust met een
gezelschapsspel of een quiz.

NIEUWS OUDERRA
AD
OUDERRAAD
Op zaterdag 21 oktober organiseerde de ouderraad een griezel – kriebel – vertelen dansavond voor alle leerlingen op het Kapelhof. Een heel geslaagd initiatief!

KALENDER
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09/11: zwemmen voor 2B-4B (8.30),
2C-4A (9.00) en 2A-4C 9.30)
09/11: Sint op school voor de Cederlaan, 1L en 2L
10/11: Sint op school (3L-4L-5L-6L)
11/11: optocht naar het monument van de gesneuvelden
15/11: pedagogische studiedag: vrijaf voor de leerlingen
16/11: zwemmen voor 2B-4B (8.30), 2C-4A (9.00) en 2A-4C (9.30)
23/11: grootouderfeest Cederlaan
zwemmen voor 2B-4B (8.30), 2C-4A (9.00) en 2A-4C (9.30)
24/11: koutkring verzorgd door het 6L
29/11: gebedsviering begin advent, samen met en voorbereid
door DZW (8.40)

WIST JE

ma-di-do-vrij:
8.25u.-11.45u.
13.15u-15.35u

woe:
8.25u.-12.10u

Stapten in het
huwelijksbootje

Mattias & Claudia
Smet-Van Driessche,
zoon van Anic Beirens (poetsvrouw)

... dat we een nieuwe schoolwebsite hebben?
(www.dekouterbasiszele.be)
... dat er tijdens de herfstvakantie op de Koevliet
een nieuwe verwarming kwam voor de eetzaal,
zodat nu alle elektrische verwarmingstoestellen op
onze school verdwenen zijn?
... dat er de komende maanden heel wat lokalen
en ruimten op al onze vestigingen een nieuw
kleurtje zullen krijgen?
... dat we met het team van de Cederlaan een
mooie subsidie kregen van CERA om het project
van de nieuwe speeltuigen mee te financieren?
... dat Jana Blancquaert uit 5B de derde prijs
behaalde in de stelwedstrijd over 11 november?
Ze mag met haar familie ontbijten op het
gemeentehuis op 11 november en als eregast mee
naar het monument van de gesneuvelden stappen.
... dat onze partnerschool De Kleuterkouter een
nieuwe directie heeft sinds 1 oktober 2017?
Welkom collega Veerle Baeyens.
... dat we dankzij de mama van Zano Jans heel
wat kasten kregen van Belfius die we op onze
school goed kunnen gebruiken?

Hoera! Een baby!
Jax, broertje van Jaylan (2B) en Yalinah (1A)
Noor, dochter van Tineke Lootens (adm. medew.)
Renée, dochter van Annelies Lootens
(teamleerkracht+ 1L)

GEZOCHT!
DUPLO-blokken die je niet
meer nodig hebt. Je kan ze
schenken aan meester Guy.
En wij zullen ze gebruiken in onze techniekklassen.

BEL
ANGRIJKE INFO
BELANGRIJKE
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

TEAMLEDEN, deel 2

Graag stellen we jullie verder ons schoolteam voor: onze ICT-coördinator Dirk, ICT-coach Dirk (foto 1), onze
poetsvrouwen Monique, Katleen, Anic (foto 2) en Sara (foto 3). Onze onderhoudsman Walter (foto 4).

