
 

 HET KASTANJEBLAD           OKTOBER 2019 
 

Op 2 september zijn we het schooljaar gestart. In Proven met vlogen we met Kastanje Airlines 

naar het Dromenbos. In Krombeke waren alle sleutels zoek. Gelukkig werkten de kinderen 

goed samen en konden de leerkrachten toch de klassen openen. En na de boekentaswijding 

was iedereen er helemaal klaar voor! 

De voorbije twee maanden zijn voorbij gevlogen. De herfstvakantie staat alweer voor de deur. 

Alle kinderen leerden al heel wat bij: de juist pengreep, knippen, rijmen, alles over exotisch 

fruit of herfstvruchten, lezen, schrijven, moeilijke en gemakkelijke sommen, de eerste 

woordjes Frans, alles over hoppe of pompoenen, de winst berekenen als je soep of 

siervruchten verkoopt, een fietsparcours afleggen, een quiz over de geschiedenis van de 

school of de eeuwen, … Elke dag is er iets nieuws, zowel binnen als buiten de klasmuren.  

Om deze eerste periode mooi af te sluiten, griezelden we er in beide scholen op los. Ik vond het 

best eng: overal grote en kleine vampieren, heksen, spoken, pompoenen,… en tussen al dat 

griezelen door ook een evacuatieoefening! Hoog tijd dus om even te ontspannen. Ik wens alle 

kinderen een fijne en deugddoende vakantie. Geniet ervan! 

Juf Veroniek 

 

DE DROOMBOMEN 

Alle klassen bouwden een droomboom en stelden die aan elkaar voor.  

Intussen zijn we al twee maanden verder. Een paar dromen werden al 

gerealiseerd: (griezel)snoep op school, eens langer spelen, samen 

voetballen, met de kleuters spelen, macaroni op school, veel spelen met 

blokjes, poppen en auto’s, een heks zijn, …  

 

Hier dromen onze kinderen ook van: sneeuwballen gooien, frietjes op school, 

in pyjama naar school komen, een jachtkat krijgen, verliefd worden, een 

bekende voetballer ontmoeten, een chocoladefontein in plaats van een 

waterfontein, een zwembad op de speelplaats, schooldieren, op uitstap gaan 

naar Bellewaerde of een trampolinepark, een koe op school (voor verse melk), 

naar de koers gaan kijken, een superheld zijn, een boomhut op school, … 

Misschien kunnen we dit schooljaar nog wel wat dromen waar maken? 

 

In Proven hebben een aantal leerlingen van het zesde leerjaar een 

kinderraad opgericht. De kinderraad wil helpen om dromen te 

realiseren en wil kinderen een stem geven op school. In de prachtige 

(zelfgemaakte!) ideeënbus kunnen kinderen hun ideeën posten. De 

kinderraad maakte een stembiljet met alle ideeën en dromen. Van de 

eerste kleuterklas tot het 6de leerjaar, iedereen had stemrecht. Na de 

vakantie maakt de kinderraad bekend welke 3 dromen gekozen werden.  

Wie weet… hebben de ouders ook ideeën om de dromen te helpen 

realiseren? 



 

 

KLASDOORBREKEND WERKEN 

Dit schooljaar besteden we jaar extra aandacht aan het klasdoorbrekend werken. Dit betekent dat 

kinderen van verschillende klassen samen les hebben of samen een educatieve activiteit doen. Dit 

kadert in het nieuwe leerplan, ZILL. We hebben een aantal 

graadsklassen waarin leerlingen van 2 leerjaren al samen leren, maar 

dat is niet het enige. In Krombeke zitten kinderen van het 1ste, 2de en 3de 

leerjaar samen voor muzische vakken en godsdienst. Ook de 

leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar werken  voor deze vakken 

samen. De kleuters vormen één groep waardoor de jongste kleuters 

spelend en observerend leren van de oudste kleuters. De oudste 

kleuters oefenen onbewust hun sociale vaardigheden als ze de 

jongere kinderen helpen.  

In Proven vormen leerlingen van het 1ste, 2de, 3de en 4de 

leerjaar op maandagnamiddag 3 groepen om muzische 

activiteiten te doen. Muzische vorming is breed: beeldend 

werken, muziek, drama, beweging, … alles komt aan bod. 

De kleuters van 2 en 3 zitten 3 namiddagen samen bij juf 

Marleen. Op de speelplaats spelen de kleuters op 

vrijdagmiddag samen met de grote kinderen. Meester 

Robin biedt op vrijdagmiddag ook middagsport aan voor alle kinderen van het lager. Tijdens het 

schoolfeest kon je groot en klein samen op het podium zien. Het was een prachtige jungleshow.  

En in beide vestigingen organiseerde het Kastanjeteam een onvergetelijke Halloweenmiddag. De 

grotere kinderen namen de jongere bij de hand en samen beleefde iedereen een fijne enge 

griezelige middag!  

 

 

 

 



 

TERUGBLIK  

September en oktober hebben de kinderen hard gewerkt en veel bijgeleerd, zowel binnen als buiten de 

klasmuren. Geniet van deze terugblik op de voorbije twee maanden 

  

KR- kleuters  
Dit jaar werkten de kleuters van juf Ingrid rond het prentenboek ‘Nandi’s verrassing’ en ze kochten  
uitheems fruit in de buurtwinkel.  De klas maakte er meteen wandeling van.  Zo werkten ze mee aan MOS 
op school en droegen ze bij aan een nette omgeving.  In de berm raapten kinderen blikjes en ze vulden een 
hele zak.  
 

 
 

PR – kleuters  
De kleuters van juf Kim ontdekten het ‘Platshof’ te Stavele.  Ze verzamelden de pompoenen van het veld in 
hun kleine kruiwagen. Vele handen maken licht werk. Het was superleuk. Na al het zware werk konden ze 
genieten van een lekker glaasje appelsap en een pompoenwafeltje! 
 
 
PR – kleuters  
Na een droge zomer, begon het eindelijk te 
regenen. De kleuters van juf Marijke trokken hun 
laarzen aan, namen de paraplu en genoten van het 
regenweer. Superfijn om in de plassen te stappen 
en te springen en om de regen op de paraplu te 
horen. In de klas tikten de kinderen de regen na 
met stokjes. 
 

 

 

 
Dankjewel aan alle (groot)ouders die het vervoer verzorgen voor schoolactiviteiten! 



 

 

PR- kleuters 
Op maandag 14 oktober kwam de zon in de 
namiddag eindelijk piepen. De kleuters van 
juf Marleen haalden pompoenen, uien en 
tomaten uit de tuin van de ouders van hun juf. 
Op dinsdag 15 oktober werd pompoensoep 
gemaakt. 
 
 
PR – 1ste lj 
De herfst is in het land… Stagejuf Lucie nam 
de klas van juf Lien mee naar de boerderij. 
Wat geeft de natuur ons allemaal? De 
leerlingen van juf Lien leerden alles over de 
koe. Melk is goed voor elk :-) 
 

 
 
 

 
PR – 2de lj  
De leerlingen van juf Sibylle kweken champignons. Ze 
volgden mooi de instructies: verdeel de dekaarde over de 
compost. Voeg water toe. Sluit de zak goed af. Oefen wat 
geduld en de eerste champignons steken weldra hun 
hoedje boven de aarde. Wat een mooie witte resultaten! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PR – 4de lj 
Op het einde van de 
werkweek geniet de 
klas van juf Katrien 
van het 
ontspannings-
moment.  Lego is de 
topper! 
 

  
KR  - 1ste graad  
Spelend leren: 
de letter- en 
cijfermat is 
een topper in 
de klas van juf 
Sarah. Op de 
cijfermat 
oefenen ze 
alle 
bewerkingen 
met handen 
en voeten. 
Spelling en 
lezen kunnen 
we op 
dezelfde 
manier 
oefenen op de 
lettermat. 
 
 
 

De ouderraad van 

beide scholen zoekt 

enthousiaste ouders! 



 

  
KR – 2de graad 
De leerlingen van juf Rita snijden de groenten om soep te 
maken voor de Warmste Week. De winst tellen, 
hoeveelheden berekenen, seizoensgroenten leren 
kennen, … de leerstof wordt toegepast. De opbrengst 
brengen de kinderen naar de Warmste Week in Kortrijk. 

Pr – 2de  graad  
Septembermaand = maand van de hoppe. 
De klas van juf Saskia ging op bezoek bij 
hoppeboer Daan. Daar zagen ze hoe de 
hoppepluk gebeurt.  Ze mochten ook door 
het hoppeveld wandelen. De hele klas deed 
mee aan een wedstrijd en eindigde bij de 
eerste 3… 
 

  

KR – 3de graad 
De werking van Samana (het vroegere 
Welzijnszorg) werd in de klas van meester Geert 
voorgesteld door enkele bestuursleden. Meteen 
was De Kastanje bereid om ook ons steentje bij te 
dragen. De kinderen zullen dit jaar 50 
kerstkaarten maken die Samana dan persoonlijk  
zal bezorgen. 

PR – 3de graad  
“We zijn op maandag 23 september naar de Colruyt 
gefietst. Vanuit de bestuurderscabine zagen we 
waar de dode hoeken liggen. We legden ook een 
fietsparcours af. Met een wazige bril op vervulden 
we moeilijke opdrachten.” door Lien, Keano en Thor 
uit de klas van meester Stef. 

  
En de leerkrachten? Als de kinderen naar huis zijn… werken de leerkrachten gewoon verder. We 
evalueren de voorbije activiteiten en zetten nieuwe activiteiten op poten. We verdiepen ons in het nieuwe 
leerplan van het katholiek onderwijs: Zin in Leren, Zin in Leven, kortweg ZILL. Op de pedagogische 
werkdag stonden we  stil bij de speelplaatswerking. We willen die dit schooljaar samen evalueren en 
bijsturen. In de volgende Kastanjebladen lees je er ongetwijfeld meer over.  

Op de website kan je foto’s vinden. Ook op de Facebookpagina vind je regelmatig een blik op het schoolleven.  



 

VOORUITBLIK  

1STE TRIMESTER 

4.11.2019 start Fliscampagne (PR)  
start campagne Helm op 
Fluo top (KR) 

7.11.2019 de Sint op bezoek 

12.11.2019 20u ouderraad (PR) 

16.11.2019 schoolmaaltijd (KR) 

16-24 
11.2019 

voorleesweek  

20 .11.2019 sportnamiddag 
Swimmathon 

25-29 
11.2019 

Flitscampagne: 
winterwandeling met de 
klas (PR) 

4.12.2019 start proeven 

13.12.2019 einde proeven 

16.12.2019 rapport mee naar huis (PR) 

17.12.2019 kerstfeest (KR) 
naar de Warmste Week in 
Kortrijk: afgeven 
opbrengst soepverkoop 
(KR) 

17.12.2019 rapportbespreking (PR) 
kerstmarkt (PR) 

18.12.2019 rapport mee naar huis 
(KR) 

19.12.2019 rapportbespreking (KR) 
kerstviering en kerstfeest 
(PR) 

24.12.2019 kerstviering (KR) 

Vrolijk Kerstfeest & Gelukkig Nieuwjaar 

 

2DE  TRIMESTER 

14.01.2020 MOEV 2de gr 
Alles met de bal  

22.01.2020 Pedagogische werkdag  
geen school  

28.01.2020 19u ouderraad (KR) 

30.01.2020 gedichtendag 

5.02.2020 pedagogische werkdag  
geen school  

7.02.2020 Flitscampagne: 
Fluoflitsdag (PR) 

11.02.2020 dikke truiendag 

21.02.2020 krokusrapport 

22.02 – 1.03 
2020 

krokusvakantie 

6.03.2020 koffiestop  

9.03.2020 sober maal  

13.03.2020 pyjamadag  

16.03.2020 Toneel 3de graad 
Rattenvanger 

20.03.2020 kindercarnaval 

28.03.2020 Opendeurdag (KR)  

1-3 
04.2020 

2de graad op 3-daagse 

2.04.2020 3de graad op schoolreis 

3.04.2020 de paashaas 

4-19 
04.2020 

paasvakantie 

 

 

3DE  TRIMESTER 

23.04.2020 MOEV 2de en 3de kleuter 
Rollebolle  

25.04.2020 Vormsel Proven 

29.04.2020 Pedagogische werkdag 
geen school  

30.04.2020 vrije dag (PR + KR) 

1.05.2020 Dag van de Arbeid 

8.05.2020 Toneel kleuters Beddepoot 
en Borstelkop  

10.05.2020 Moederdag 

12.05.2020 Toneel 1ste graad Janneman 
19.05.2020 3de graad Inleefatelier 

Achter de muur Roeselare 
(PR) 

21.05.2020 1ste communie (PR) 

31.05.2020 1ste communie (KR) 

2.06.2020 sportdag lager 

4.06.2020 klasfoto’s 

8.06.2020 1ste graad op schoolreis  

11– 19 
06.2020 

proeven (KR) 

12 – 22  
06.2020  

proeven (PR) 

23.06.2020 vrije dag (KR) 

25.06.2020 rapportbespreking (KR) 

MOEV: 3de graad 
Boekentoe@degavers 

afscheid 6de 18.30 (KR) 

afscheid 6de 19.30 (PR) 

29.06.2020 rapportbespreking (PR) 

 kleuters op schoolreis 
naar de Sierk 

30.06.2020 laatste schooldag 

Op dinsdag- en vrijdagvoormiddag is Veroniek in Krombeke. Op de andere dagen vind je 

haar in Proven, tenzij er een vergadering of bijscholing is. Tijdens de schooluren kan je 

Veroniek bereiken op 0471/59.04.40.  



 

 


