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Het eerste trimester loopt op zijn eind. Alle kinderen hebben dit trimester veel 

bijgeleerd; al spelend, knutselend, schrijvend, bouwend, lezend, rekenend,… We 

blijven inzetten op klasdoorbrekend werken. Zo leren de kinderen elkaar kennen en 

waarderen. Of ze nu groot of klein zijn, ze leren van elkaar.  

Met het hele team hebben we een visie uitgewerkt voor onze speelplaats. We 

creëerden ook een stappenplan om kinderen te leren omgaan met conflicten. Je 

leest er meer over in Het Kastanjeblad. Met het leerkrachtenteam van Proven hebben we hard gewerkt 

aan een herindeling van de speelplaats. We gaan met deze nieuwe indeling van start na de kerstvakantie. 

In Krombeke maakte het team met de kinderen een leuk filmpje om hun speelplaatsdromen te kunnen 

realiseren. Met dit filmpje nemen we deel aan een wedstrijd om budget te winnen voor klusmateriaal. 

We duimen!  

In Krombeke organiseerde de ouderraad in november een succesvolle 

schoolmaaltijd. In Proven organiseren we een schoolmaaltijd op zondag 

16/02. We willen de opbrengst investeren in onze speelplaatsdromen.  

Nu is het tijd om te ontspannen en te genieten van de eindejaarsperiode.  

Ik wens iedereen een fijne, deugddoende vakantie en een gezond 2020!  

Veroniek  

 

VOOR DE OUDERS   

Bij het begin van het tweede trimester hebben we VCOV (= Vlaamse 

Confederatie van Vlaamse Ouders en Ouderverenigingen vzw) uitgenodigd om de 

ouders te informeren over de werking van een ouderraad en om samen 

met de ouderraden van beide vestigingen na te denken over hun 

werking. De twee workshops richten zich op leden van de ouderraad, uiteraard zijn ook andere 

geïnteresseerde ouders welkom.  Beide workshops gaan door in de grote zaal in VBS De Kastanje, 

Alexisplein 15 in Proven. Je kan inschrijven via de brief die meegegeven werd. 

 Dinsdag 7/1/2020 om 20.00 – 21.30 u: infosessie over de werking van een ouderraad 

én de verschillen tussen een ouderraad en een oudercomité.  

 Dinsdag 4/2/2020 om 20.00 -21.30 u: brainstormavond over de werking en taken van 

een ouderraad. Hoe kan de ouderraad meer inhoudelijk werken en alle ouders 

betrekken? 

 

WIE IS WAAR WANNEER?  

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.  



VOORUITBLIK 

Er staan in het tweede trimester een aantal boeiende activiteiten op het programma. Op de 

kalender vind je een overzicht. We zetten er hier een aantal in de kijker.  

DRIEDAAGSE VAN DE 2DE GRAAD 

De 2de graad van beide vestigingen kijkt uit naar de driedaagse begin april. Het wordt 

ongetwijfeld weer een boeiende en onvergetelijke leeruitstap.  

AUTEUR OP SCHOOL 

Auteur en illustrator Pieter Gaudesaboos komt in het tweede trimester naar onze 

school. Pieter Gaudesaboos illustreerde de affiche van de voorleescampagne. Hij 

zal met de kinderen van de 3de kleuterklas, 1ste, 2de en 3de leerjaar het allerkleinste 

boekje ter wereld maken. 

3DE GRAAD PROVEN 

Voor de 3de graad in Proven staan vijf sessies van de training Rots en Water 

op het programma. Rots en water leert kinderen en jongeren krachtiger 

worden om op een aanvaardbare manier op te komen voor zichzelf.  Ze leren 

in groep hun grenzen kennen en aangeven.  

3DE GRAAD KROMBEKE 

De 3de graad van Krombeke start in maart met het project School @ 

Platteland. Vanaf 11 maart gaat de klas een halve dag per week naar boerderij Biezenhoeve. 

Ter plaatse helpen de kinderen de enthousiaste gastheer en gastvrouw bij hun dagelijkse 

klussen. Aan die werkjes wordt heel wat lesstof uit verschillende vakken gekoppeld, waardoor 

het leren voor de kinderen zeer concreet wordt. Op 3 maart is er daarover een infoavond voor 

de ouders van de kinderen van de derde graad. Op 11 maart gaat het project van start.  

 

TERUGBLIK  

November en december zijn voorbij gevlogen. Geniet van deze terugblik op de voorbije twee maanden. 

 

Lang zullen ze lezen! 
Dankjewel voor het 
warme onthaal tijdens 
de voorleesweek. Alle 
kinderen van De 
Kastanje luisterden 
naar (groot)ouders, 
leerkrachten, andere 
kinderen; op school, 
in de leescaravan én 
bij kinderen thuis. 
Iedereen heeft 
genoten van deze 
voorleesweek. Blijven 
(voor)lezen!  

KR - De warmste  Week 

De 2de graad verkocht 405l soep. Het 
streefdoel was €1500. En dat werd 
gehaald! De verkoop bracht maar liefst 
€1538,57 op. Deze opbrengst gaat naar 
Het Havenhuis. Proficiat voor jullie  
hartverwarmende iinzet! 



 

FluoFlits of Helm Op Fluo Top! 
Gezien worden in het verkeer is zo belangrijk! In 
Krombeke doen we mee aan Helm Op Fluo Top  en 
verzamelen kinderen stickertjes. In Proven realiseren 
we de FluoFlitscampagne. Alle klassen gingen op 
winterwandeling. Er zijn onverwachte fluocontroles. 
De dragers van een fluojasje krijgen een stempel. In 
het tweede trimester volgen nog fluocontroles en 
verloten we opnieuw prijzen onder de fluojasdragers. 
Wees voorbereid… Draag je fluojas!   

KR- kleuters  
De kleuters bouwen en versieren samen de kerstboom. Wist je dat 
daar muzische vorming, sociale vaardigheden en zelfs wiskunde en 
techniek aan te pas komt? Ze sorteren de takken van takken van 
lang naar kort . Ze zetten zorgvuldig de takjes in de boom. Met 
schakels knutselen ze kerstslingers van exact 1 meter. Ze versieren 
de boom naar hun eigen smaak en inzicht. Hiervoor moeten ze heel 
wat initiatief nemen én kunnen samenwerken. Die jongste 
leerlingen? Ze kunnen véél meer dan we denken!   

PR – kleuters  
In december maakten stagejuf Kiara en juf Marijke 
samen een donker hoekje. De kleuters 
experimenteerden met de vele lichtjes. Zo ontdekten 
ze schaduwbeelden. Ze brachten zelf nog heel wat 
verschillende lichtjes mee. Tijdens de hoekenwerking 
in de klas was dit hoekje steeds bezet. Het donker 
hoekje werd een echt snoezelhoekje.   

 
 
PR- 3de kleuter & 1ste leerjaar 
Op maandag 25 
november was 
er een 
verbroedering 
tussen het 
derde kleuter 
en het eerste 
leerjaar. We 
volgden de 
sterren en 
bleven stil 
staan in het Astrolab van de Palingbeek te 
Zillebeke. We vuurden met lichtsnelheid een 
waterraket af. 3-2-1...AF !. 
 
 

KR  - 1ste graad  
We maakten een 
maquette van onze klas. 
Dit deden we in kleine 
groepjes en hiervoor 
gebruikten we 
verschillende soorten 
blokken. Leuk ook om het 
resultaat van elkaar te 
bewonderen! 
 

PR – 2de lj  
Selfie met de nieuwe 
hoofdpiet. Het bezoek 
van Sint-Maarten was 
een leuke namiddag 
voor groot en klein. 
 
 
 
 
 

Pr – 2de  graad  
 
 
 
 
 
 

De 2de graad maakte zelf gezelschaps- 
spelletjes. Alle kinderen van het lager, het 3de 
kleuter én (groot)ouders speelden met veel 
plezier. 
 



PR – 1-2-3-4 muzische middagen  
Dankzij het klasoverschrijdend werken op muzisch vlak leren kinderen van het 1ste tot en met 4de 
leerjaar samenwerken. De kinderen discussiëren samen over de leerstof, ze geven elkaar uitleg en 
informatie en vullen elkaar aan. Zij zoeken samen naar een oplossing en helpen elkaar.Zo 
discussieerden ze over klassieke werken en bootsten ze deze naar eigen smaak na.  
 
 

  
KR – 2de graad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgelopen weken kregen het 1ste, 2de en 3de leerjaar 
hulp van knutseloma’s en -opa om de 
nieuwjaarsbrieven te naaien en een kerstcadeautje 
te knutselen. 
 

KR – 4-5-6 
De leerlingen spelen toneel. Ze knutselen zelf 
het decor én de acteurs! Knap werk. 

 
  

KR – hele school  
In de adventsperiode werkten 
we samen solidair . Elke 
maandag las een leerkracht een 
deel van het campagneverhaal 
voor. ‘s Middags volgde een 
opdrachtenuurtje . De leerlingen 
zagen zo in de eetzaal telkens 
de creatieve kerstboom groeien, 
een creatie van alle kinderen 
van de peuterklas tot het 6de 
leerjaar! 

PR – 3de graad  
De 3de graad op stap tijdens de 
FluoFlits Winterwandeling.  

  

En de leerkrachten?  
Als de kinderen naar huis zijn… werken de 
leerkrachten gewoon verder. Hier zie je hen in 
volle actie!  De kleuterjuffen leggen uit hoe zij 
hun speelplaats willen vormgeven. 

 

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

schoolleven.  



 

DE SPEELPLAATS 

Tijdens teamvergaderingen en op de pedagogische studiedag heeft het leerkrachtenteam een 

speelplaatsvisie uitgewerkt, 4 basisregels opgesteld en gewerkt rond conflicthantering.  

ONZE SPEELPLAATSVISIE 

 

De speelplaats op VBS De Kastanje is een 

plaats… 

… waar we ontspannen, ontdekken   

   en creatief kunnen zijn (rust & actie) 

… waar we alleen & samen spelen 

… waar groot & klein elkaar ontmoeten 

… waar we leren samen leven 

… waar we genieten van de buitenlucht    

    & ravotten in de natuur 

… waar we genieten van een tussendoortje 

 Zowel ik, jij als wij vinden er een plekje. 

 

ONZE 4 BASISREGELS  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze 4 basisregels zal je vanaf januari 
overal op school terugvinden. We vinden 
het belangrijk dat de kinderen deze 
respecteren. 

 

CONFLICTHANTERING 

 
We werken op school herstelgericht. Op de 
speelplaats zal je dit stappenplan vinden. Het 
helpt kinderen om zelf een ruzie of probleem 
op te lossen. 
 

 
Je vindt op de speelplaats het logo van de 
school. Daar hangt deze kijkwijzer om 
kinderen te ondersteunen bij het oplossen van 
een conflict. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

KALENDER 

2DE TRIMESTER 

07.01.2020 20u VCOV infosessie 
over de werking van de 
ouderraad  
oudercomité (PR + KR) 

13.01.2020 3de gr training 1 Rots & 
Water (PR) 

14.01.2020 MOEV 2de gr 
Alles met de bal  

20.01.2020 3de gr training 2 Rots & 
Water (PR) 

22.01.2020 Pedagogische werkdag  
geen school  

27.01.2020 3de gr training 3 Rots & 
Water (PR) 

28.01.2020 19u ouderraad (KR) 

30.01.2020 gedichtendag 

3.02.2020 3de gr training 4 Rots & 
Water (PR) 

4.02.202020u  VCOV brainstormavond 
over de werking en 
taken van een 
ouderraad (PR + KR) 

5.02.2020 pedagogische werkdag  
geen school  

7.02.2020 Flitscampagne: 
Fluoflitsdag (PR) 

10.02.2020 3de gr training 5 Rots & 
Water (PR) 

11.02.2020 auteur/illustrator Pieter 
Gaudesaboos voor K3 en 
L1-2-3  
dikke truiendag 

17.02.2020 3de gr 
Energyparty@school + 
Wattmobiel (PR) 

21.02.2020 krokusrapport 

22.02 – 1.03 
2020 

krokusvakantie 

3.03.2020 Muziek 2de-3de graad 
(KR) 
Carmen 
19u30-20u30 startavond 
Project Biezenhoeve 3de 
gr (KR) 

6.03.2020 koffiestop  

9.03.2020 sober maal  

11.03.2020 Project Biezenhoeve 1 -
3de gr (KR) 

13.03.2020 pyjamadag  

16.03.2020 Toneel 3de graad 
Rattenvanger 

18.03.2020 Project Biezenhoeve 2 - 
3de gr (KR) 

20.03.2020 kindercarnaval 

25.03.2020 Project Biezenhoeve 3 -
3de gr (KR)  

28.03.2020 Opendeurdag (KR)  

01.04.2020 Project Biezenhoeve 4 - 
3de gr (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  

22.04.2020 Project Biezenhoeve 5-3de 
gr (KR) 

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 

6.05.2020 Project Biezenhoeve 6 -
3de gr (KR) 

8.05.2020 Toneel kleuters 
Beddepoot en Borstelkop  

10.05.2020 Moederdag 

12.05.2020 Toneel 1ste graad 
Janneman 

13.05.2020 Project Biezenhoeve 7 -
3de gr (KR) 

19.05.2020 3de graad Inleefatelier 
Achter de muur Roeselare 
(PR) 

21.05.2020 1ste communie (PR) 

27.05.2020 Project Biezenhoeve 8 -
3de gr (KR) 

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) 

15 – 22  
06.2020  

proeven (PR) 

23.06.2020 vrije dag (KR) 

24.06.2020 Project Biezenhoeve 9 -
3de gr (KR) 

25.06.2020 rapportbespreking (KR) 

MOEV: 3de graad 
Boekentoe@degavers 

afscheid 6de 18.30 (KR) 

afscheid 6de 19.30 (PR) 

Project Biezenhoeve 
reservedatum - 3de gr 
(KR) 

29.06.2020 rapportbespreking (PR) 

kleuters op schoolreis 
naar de Sierk 

18u Project Biezenhoeve 
slotevent met de ouders  

30.06.2020 laatste schooldag 



 

 


