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HHEERRFFSSTTVVAAKKAANNTTIIEE 
van 31/10/2022 tot en met 04/11/2022 

 

        

GGEEEENN  SSCCHHOOOOLL  
vrijdag 11/11/2022 is er geen school 

 NNiieeuuwwssbbrriieeff  nnrr..  22  

  nnoovveemmbbeerr  --  ddeecceemmbbeerr  

22002222--22002233  
 

  

DDiirreecctteeuurr  aaaann  hheett  wwoooorrdd  
 
 
 

Beste ouder, 
 

De herfst kondigt zich aan,  
bomen veranderen in prachtige kleuren  

vooraleer ze de bladeren loslaten. 
Een fijn seizoen om  

naar het bos of het park te gaan.  
Kinderen genieten  

van de ritselende bladeren  
onder de voeten,  

gooien ermee en zoeken kriebeldiertjes.   
 

We hebben geluk gehad met  
een zachte oktobermaand.  
Iedereen is zich bewust van  
de stijgende energiekosten.  

Elk gezin maakt de rekening.  
Ook onze school probeert de energiekosten zo 

laag mogelijk te houden. 
 

Na de herfstvakantie gaat de verwarming  
in de klassen terug aan.  
We verwarmen tot 19°C.  

Dit is 1 à 2 graden lager dan voorheen. 
We vragen je om je kind  

elke dag een warme trui aan te doen.  
 
 
 
 

Suzy Van den Haenaut 
 

  
  

          EEvveenn  tteerr  bbeezziinnnniinngg  ……  
  

  

  

  

HHooee  mmooooii  iiss  ddee  hheerrffsstt  

BBllaaddeerreenn  iinn  pprraacchhttiiggee  kklleeuurreenn  

SSeeiizzooeenn  vvaann  ooooggsstt  

  

DDee  eeeerrssttee  nnaajjaaaarrssssttoorrmm  

RRuukktt  aaaann  bboommeenn  

EEnn  ssttrrooooiitt  ddee  ssttrraatteenn  vvooll  

EEeenn  ttaappiijjtt  vvaann  bbllaaddeerreenn  eenn  

ttaakkkkeenn..  

  
  

 

   

Vrije basisschool 

Onze-Lieve-Vrouwcollege 
Langestraat 70 
9050 Ledeberg 
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IInn  ddee  kkiijjkkeerr::  

  

  
  

 
Vredesklassen 4de leerjaar op 14/11/2022 en 15/11/2022 
 
De klassen van het 4de leerjaar gaan naar Ieper. Daar gaan ze zich verdiepen in de geschiedenis 
van de 1ste wereldoorlog - WO I. Heel wat soldaten uit verschillende landen hebben zich toen 
verenigd om te strijden voor vrijheid. Dit is nog altijd een actueel thema. 
 
Via workshops, musea-bezoeken en belevingsverhalen worden de leerlingen ondergedompeld. 
Het zal zeker intens en beklijvend zijn. 
’s Avonds gaan ze luisteren naar de LAST POST aan de Menenpoort. Elke avond weerklinkt er 
trompetgeschal om de gesneuvelde soldaten eerbetoon te geven. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
FLUO project vanaf 8/11/2022 
 
 
Na de herfstvakantie geven we opnieuw aandacht aan zichtbaarheid in het verkeer.  
De kinderen leren hoe belangrijk het is om gezien te worden op straat. 
 
Vanaf 8/11/2022 draagt iedereen dagelijks fluo!  
Je kind kan een fluo-hesje lenen van de school. Hiervoor betaal je een waarborg. 
Rond de krokusvakantie sluiten we het project af en krijg je de waarborg terug in ruil voor het 
hesje. 
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HHeett  bbeellaanngg  vvaann  ssllaaaapp  
 
Slapen is heel belangrijk, je kind rust en komt op krachten.  

   
 

Kinderen die onvoldoende slapen, kampen met:  

• spanning; 

• prikkelbaarheid, lusteloosheid, slecht humeur; 

• concentratiestoornissen;  

• onhandelbaar of druk gedrag; 

• slechte schoolresultaten; 

• verminderde of toegenomen eetlust. 

 

 

 

HOEVEEL UUR SLAAP HEEFT MIJN KIND NODIG? 

 

LEEFTIJD SLAAPTIJD NAAR BED  

2,5 jaar – 3 jaar tussen 11 uur en 12 uur per nacht tussen 18.30u en 19.30u 

4 jaar – 6 jaar tussen 10 uur en 12 uur per nacht tussen 18.30u en 19.30u 

7 jaar – 8 jaar tussen 10 uur en 10,50 uur per nacht tussen 19u en 20u 

9 jaar – 10 jaar tussen 9,5 uur en 10 uur per nacht tussen 19.30u en 21u 

11 jaar – 12 jaar tussen 9 uur en 9,5 uur per nacht tussen 20u en 22u 

 

TIP: Zorg voor een donkere slaapplek zonder speelgoed of scherm (GSM). 
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VVaannuuiitt  ddee  bbrruuggffiigguurreenn  
   

FFrruuiitt  oopp  ddoonnddeerrddaagg 

Wij zoeken (groot)ouders die het fruit willen helpen schillen en snijden.  
Telkens op donderdag vanaf 8.20 uur.  
Wees welkom!  

 
 

Ontmoetingsmomenten voor de (groot)ouders 

Van harte welkom op onze maandelijkse ontmoetingsmomenten op school!  
We nodigen jullie uit op dinsdag 13 december  

vanaf 8.30 uur in de cafetaria. Binnenkomen via de blauwe poort.  
Tot dan! 

 
 

Het ontmoetingsmoment van november wordt vervangen door een bezoek 
aan spelotheek de Toverboom en de bibliotheek van Ledeberg. 

We krijgen een rondleiding en informatie over hun werking.   
Dit gaat door op woensdag 23/11/2022 om 8.30 uur.  

 
We verzamelen om 8.20 uur aan de blauwe poort!  

Iedereen welkom!   
 
                          
 

HHeebb  jjee  pprroobblleemmeenn??  
EEnn  wweeeett  jjee  nniieett  bbiijj  wwiiee  jjee  hhiieerrvvoooorr  tteerreecchhtt  kkaann??    
 
Klaske Van Hoecke van OCMW Gent komt hier op school  
om je te helpen de juiste hulp te vinden. 
Je kan haar spreken op school tussen 8u30 en 10u op  
15 november, 29 november en 13 december 
of op afspraak via 0474 82 58 36   
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OOpp  ssttaapp  
  

  

22ddee  kklleeuutteerrkkllaass  nnaaaarr  ddee  TTuuiinn  VVaann  KKiinnaa    
 

Op 7/11/2022 (2KA + 2KB) en 9/11 (2KC) gaan de 2de kleuterklassen naar de Tuin Van Kina.   
Hier vind je de oudste heemtuin van Vlaanderen. We gaan op seizoenswandeling of -speurtocht.  
In het museumgebouw zijn er kindvriendelijke tentoonstellingen over bijen, spinnen, planten en 
paddenstoelen. Meer info later via een brief in de boekentas.  

  

KKiinnddeerrrreecchhtteenn  iinn  GGeenntt  66ddee  lleeeerrjjaaaarr   
Op dinsdag 8/11/2022 gaat het 6de leerjaar op 
kinderrechtenwandeling door Gent.  
De wandeling brengt hen langs bekende en verrassende 
plekken in Gent en maakt de kinderrechten concreet en 
bespreekbaar voor de kinderen van het 6de leerjaar.  

    

  

11KKBB  eenn  11KKCC  nnaaaarr  ddee  kkiinnddeerrbbooeerrddeerriijj  
De kleutertjes van 1KB en 1KC gaan op vrijdag 18/11/2022 naar de 
kinderboerderij De Campagne in Drongen. Meer info volgt via een brief in 
de boekentas.   
  

  

  
  

BBAAMM--ddaagg  33ddee  lleeeerrjjaaaarr 

 
Een bewegingslandschap voor het 3de leerjaar basisonderwijs 
waarbij interactieve spelen en sporten centraal staan.  
Op 1 december gaan de leerlingen van het 3de leerjaar sporten in 
Sporthal Driebeek in Gentbrugge.  
Later krijg je hierover meer informatie via een brief in de 
boekentas.  
 

  

SSiinntteerrkkllaaaass  oopp  sscchhooooll  

  
 
Op 6/12/2022 komt Sinterklaas met zijn Pieten naar onze school.  
We kijken uit naar hun komst! 
 

  
 
 

 
 
 
 



6 
 

 

  

  

VVAAKKAANNTTIIEEKKAAMMPPEENN  VVOOLLGGEENNDDSSCCHHOOOOLLJJAAAARR    

vvoooorr  kklleeuutteerrss  eenn  kkiinnddeerreenn  11ssttee  lleeeerrjjaaaarr  
 

Kinderen van de kleuterschool en het 1ste leerjaar die naar onze school komen, kunnen zich dit 
schooljaar inschrijven voor kampjes tijdens de kleine vakanties. Deze kampjes worden door de 
school zelf georganiseerd. 
 

Data en prijzen: (dagprijs € 15) 
 

• 3/01, 4/01, 5/01 en 6/01/2023  prijs € 60 

• 21/02, 22/02, 23/02, 24/02 en 25/02/2023 prijs € 75 

• 11/04, 12/04, 13/04 en 14/04/2023  prijs € 60 
 

Dagverloop:    
           

• 7.45 uur       opvang 

• 9 uur            start activiteiten 

• 12 uur          middag picknick en vrij spel 

• 13.30 uur     activiteiten 

• 16 uur          opvang tot 17 uur 

• 17 uur          einde 
 

Je kan je kind(eren) voor het herfstkampje inschrijven via het secretariaat of bij de brugfiguren. 
 
 
 
  

  

  

VVaakkaannttiieess  eenn  vvrriijjee  ddaaggeenn  sscchhoooolljjaaaarr  22002222--22002233::  
  
 

o Herfstvakantie:  maandag 31/10/2022 tot en met vrijdag 04/11/2022 
o Kerstvakantie:   maandag 26/12/2022 tot en met vrijdag 06/01/2023 
o Krokusvakantie:  maandag 20/02/2023 tot en met vrijdag 24/02/2023 
o Paasvakantie:   maandag 03/04/2023 tot en met vrijdag 14/04/2023 

 
o Wapenstilstand:  vrijdag 11/11/2022 
o Dag van de arbeid:  maandag 01/05/2023 
o Hemelvaart:   donderdag 18/05/2023 en vrijdag 19/05/2023 
o Pinkstermaandag:  maandag 29/05/2023 

 
o Lokale verlofdag:             vrijdag 17/03/2022 

   
o Pedagogische studiedagen:  maandag 23/01/2023 

                                              woensdag 17/05/2023 
  

BBeellaannggrriijjkkee  ddaattaa  sscchhoooolljjaaaarr  22002222--22002233::  
  

o Zaterdag 14 mei 2023: 1ste communie voor leerlingen uit het 2de leerjaar 
o zaterdag 3 juni 2023: schoolfeest 
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KKaalleennddeerr  nnoovveemmbbeerr  22002222  
  

DDaattuumm  AAccttiivviitteeiitt  

maandag 7/11/2022 uitstap 2KA + 2KB: Tuin van Kina 

dinsdag 8/11/2022 zwemmen 3de leerjaar + 4de leerjaar 

dinsdag 8/11/2022 uitstap 6de leerjaar: Kinderrechten in Gent 

dinsdag 8/11/2022 kleuterschool: fluo-project, toneel op school 

woensdag 9/11/2022 uitstap 2KC: Tuin van Kina 

vrijdag 11/11/2022 Wapenstilstand → geen school vandaag 

maandag 14/11/2022 tweedaagse 4de leerjaar: Vredesklassen 

dinsdag 15/11/2022 tweedaagse 4de leerjaar: Vredesklassen 

dinsdag 15/11/2022 5de leerjaar: Vélo Vélo (namiddag) 

dinsdag 15/11/2022 Uitstap 6A: Legoklas Don Bosco (voormiddag) 

dinsdag 15/11/2022 Uitstap 6B: Technoklas Don Bosco (voormiddag) 

dinsdag 15/11/2022 Zwemmen 2de leerjaar + 5de leerjaar 

woensdag 16/11/2022 Uitstap 3de leerjaar: vertelfestival in Ledeberg 

donderdag 17/11/2022 5de leerjaar: Vélo Vélo (voormiddag) 

vrijdag 18/11/2022 Uitstap 1KB+1KC: Kinderboerderij De Campagne 

Vrijdag 18/11/2022 Zwemmen 1A + 1B 

dinsdag 22/11/2022 Uitstap 6A: Technoklas Don Bosco (voormiddag) 

dinsdag 22/11/2022 Uitstap 6B: Legoklas Don Bosco (voormiddag) 

woensdag 23/11/2022 Ontmoetingsmoment ouders: bezoek aan spelotheek en bibliotheek 

donderdag 24/11/2022 Uitstap 1ste leerjaar: vertelfestival in Ledeberg 

donderdag 24/11/2022 Oudercontact voor externe kleuters 

vrijdag 25/11/2022 Zwemmen 1C+1D 

vrijdag 25/11/2022 Uitstap 3de kleuterklas: vertelfestival in Ledeberg 

vrijdag 25/11/2022 Oudercontact voor interne kleuters 

dinsdag 29/11/2022 Zwemmen 2de leerjaar + 5de leerjaar 
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KKaalleennddeerr  ddeecceemmbbeerr  22002222 

  

DDaattuumm  AAccttiivviitteeiitt  

donderdag 1/12/2022 Uitstap 3de leerjaar: BAM (Beweeg Anders en Meer dag) 

vrijdag 2/12/2022 Zwemmen 1A + 1B 

dinsdag 6/12/2022 Zwemmen 3de leerjaar + 4de leerjaar 

dinsdag 6/12/2022 Sinterklaas op school 

donderdag 8/12/2022 Uitstap 3de leerjaar: chocolademuseum Antwerpen 

vrijdag 9/12/2022 Zwemmen 1C + 1D 

dinsdag 13/122022 Zwemmen 2de leerjaar + 5de leerjaar 

dinsdag 13/12/2022 Ontmoetingsmoment ouders in de cafetaria vanaf 8:30u 

vrijdag 16/12/2022 Zwemmen 1A + 1B 

dinsdag 20/12/2022 Zwemmen 3de leerjaar + 4de leerjaar 

vrijdag 23/12/2022 Zwemmen 1C + 1D 

vrijdag 23/12/2022 Lagere school: rapport 2 

maandag 26/12/2022 Start Kerstvakantie tot en met vrijdag 06/01/2023 

 
 
 


