
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

  

 

AAN HET WOORD 
De Bonte Ouders 
 

Dag Bonte Ouders! 
Tijdens de meest recente klusdag werd opnieuw veel gerealiseerd. Het nieuwe kippenpark is een feit, het 
nieuwe tuinhuis werd ingericht en het terrein werd winterklaar gemaakt. 
De volgende klusdag staat gepland op zaterdag 19 maart. Wie graag meer wil weten over de werkgroep 
tuin en klus kan contact opnemen met de Bonte Raad of juf Aicha (debonteraad@freinetdebontespecht.be 
of aicha.hoorelbeke@freinetdebontespecht.be ). 
De nieuwe werkgroep Kleuterzone gaat binnenkort van start met een eerste bijeenkomst. De bedoeling 
van deze werkgroep is om van de groene zone op de speelplaats een speelparadijs te maken voor onze 
kleuters. Wil je graag aansluiten bij de werkgroep? We horen het graag! Juf Aicha is ook hier de trekkende 
leerkracht (debonteraad@freinetdebontespecht.be of aicha.hoorelbeke@freinetdebontespecht.be). 
Het is ons doel als ouderwerking om alle leerlingen te inspireren en optimale kansen te bieden om te 
ontplooien in een gezonde, veilige en mooie omgeving. Als ouderwerking proberen we dit te doen door 
samen met de school wat praktische zaken op te nemen binnen de school, maar ook door acties te 
organiseren die voor de nodige middelen zorgen voor grotere projecten. We willen dan ook iedereen 
bedanken die ondertussen zijn steentje groot of klein bijgedragen heeft in de werkgroepen of tijdens 
activiteiten. 
We hebben sinds de start van het schooljaar nagedacht over hoe we jullie als ouders beter kunnen 
bereiken om jullie op de hoogte te houden en blijvend te informeren over wat leeft in de ouderwerking. 
Ook willen we de drempel om zelf aangesproken te worden zo laag mogelijk maken en liefst helemaal 
wegwerken. Een transparante inclusieve ouderwerking is het doel. Niet iedereen volgt sociale media of kan 
aan de schoolpoort iemand treffen om aan te spreken. 
We hebben het idee opgevat om een nieuwsbrief te maken die alle informatie over de werkgroepen 
bundelt. Zo ben je als ouder mee betrokken met wat er op de agenda staat en welke keuzes gemaakt 
worden. Je kan via die weg misschien ook beter inschatten of een werkgroep al dan niet iets voor jou is. 
Verslagen van vergaderingen en de kalender met aankomende activiteiten zijn op die manier vlot 
bereikbaar. Je mag natuurlijk gewoon meelezen, zo blijf je mee op de hoogte en dat vinden we erg 
belangrijk. 
We hopen dat jullie als Bonte Ouders deze informatie graag zouden ontvangen. Daarvoor zouden we graag 
jullie e-mailadres ontvangen. Dit kan door een mail te sturen naar: 
debonteraad@freinetdebontespecht.be. 
We zullen deze gegevens niet gebruiken om je te bestoken met e-mails, maar beloven wel een viertal 
duidelijke nieuwsbrieven per jaar waarin je alle informatie over de werking, lopende en toekomstige 
projecten en afgewerkte realisaties kan terugvinden. 
Tot binnenkort! 
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Woordje van de directeur 

 
De winter sluipt langzaam binnen, de eerste wintervlokjes zijn 

gevallen, de dagen worden steeds korter en in vele 
huiskamers zie je de lichtjes van de kerstboom al branden.  

Na een zeer geslaagde voorleesweek gaan we stilletjes aan in 
de modus van toetsen, evaluaties en oudercontacten.  

Een periode waarbij onze leerlingen extra nood hebben aan 
voldoende slaap en gezonde voeding.  

Nog 3 en een halve week en dan kunnen we genieten van de 
wintervakantie maar in tussentijd is het vooral zeer waakzaam 
blijven dat het covid-beestje niet binnendringt in onze school. 
Ouders zijn verplicht een mondmaskers te dragen en afstand 

te houden. Ouders mogen niet langer binnen in ons 
schoolgebouw. Indien het regent mogen jullie schuilen in onze 
polyvalente zaal maar met het houden van de nodige afstand. 

Maar dit proberen we zoveel mogelijk te beperken.  
Alvast een dikke merci om jullie hieraan te houden.  

 

  
 

Uit het boek: De jongen, de mol, de vos en het paard van Charlie 
Mackesy. Een aanrader om eens te lezen 



Nieuwtjes vanuit de school 
 

KLIMAATTOP  

 

 

MOOIMAKERS 

 

 

  



EXPEDITIE GELUK 

 

Vrijdag 19 november ging de Vlinderklas op expeditie geluk! Ze onderzochten 

wat hen gelukkig maakt, leerden een vergevingshandshake, mediteerden en 

ontdekten dat het soms ook kan tegenvallen maar dat dat niet erg is. Op het 

einde van de zoektocht konden ze de poort naar schatteneiland openen en …. 

ze kregen er een optreden van de Ketnetband!  

Op onderstaande link vind je een mooi filmpje van deze activiteit… 

https://www.facebook.com/freinetdebontespecht/videos/436357598197827 

  

https://www.facebook.com/freinetdebontespecht/videos/436357598197827


VOORLEESWEEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

De voorleesweek is begonnen! Gisteren werd het eerste deel 

uitboet boek Roza Rozeur ingenieur voorgelezen. Maar Roza 

wil iets uitvinden zodat haar tante kan vliegen. Wat zou ze 

maken! De vlinders dachten na tekenden/schreven hun 

ideeën op 

In het boek 'De Gouden Kooi' lazen we hoe Valentina - een 
gemene prinses - haar dienaars opdroeg om allerlei vogels te 
zoeken die helemaal niet bestonden. De vogel met kristallen 
vleugels, de vogel die water spuwt, de koraalrifbek, noem 
maar op... Door de soorten ter plekke uit te vinden, hield ze 
haar dienaars voor de gek en kon ze hen één voor één 
straffen wanneer zij met een foute soort terugkwamen. Hoe 
het verhaal van Valentina afloopt, weten enkel onze 
salamanders, maar wij gingen alvast eens nadenken over 
deze speciale vogelsoorten die Valentina eiste. Wat als deze 
écht bestonden? We fantaseerden elk over een nieuwe 
vogelsoort (met speciale elementen), lazen een stappenplan 
om vogels te tekenen en verzonnen elk een verhaal over hoe 
onze gevederde vrienden zouden gevangen worden. Ziehier 
onze vangsten! 



 

  

De Panda's organiseerden een Lees-speedate. De ene groep mocht voorlezen voor de 
andere. 
Daarna bespraken we ze de verschillende boeken en de manieren van voorlezen. 
Tot slot genoten ze van het gastoptreden van Kim die via een filmpje toch nog kon voorlezen 

De Sa(a)rdientjesklas las het verhaal over een koning die bang was 
voor het donker.  
Dat is nog niet zo vreemd. De meeste kinderen zijn weleens bang in 
het donker. Maar dit jongetje was een prins, en hij besloot dat hij, 
als hij koning werd, iets aan het donker ging doen. Hij ging het 
verbieden. 
 
Als de koning het donker helemaal verbiedt, een kunstzon aanlegt 
en "anti-donker" wetten uitvaardigt, lijkt dat in eerste instantie een 
goed plan. De burgers hoeven zich geen zorgen meer te maken 
over al het engs dat zich in het donker schuilhoudt. 
Een fantastisch verhaal waarbij we samen konden filosoferen over 
opstand, democratie, fake news, … maar ook over vragen zoals: 
Wie bepaalt waarvoor je bang kunt zijn? Hoe voelt angst? Kan je 
zomaar de baas over iemand zijn? Is de baas van een land 
belangrijker dan iemand anders? Wie is de baas van onze aarde?  
Ook mochten de leerlingen zelf een creatieve verwerking 
verzinnen. Ze kozen zelf een veelgebruikt object en bootsten in 
een toneeltje na wat de reden was om dit te verbieden. In hun 
toneel moesten ze dit ook goed argumenteren. 
 



MOOI INITIATIEF 

  



KLUSDAG 2 

Op 20 november was het weer de hoogdag voor de Bonte klussers. Met een eerder 
bescheiden opkomst, werd er toch veel werk verricht. Bedankt aan allen die hun steentje 
kwamen bijdragen. We nemen nu even een officieus winterslaapje tot het voorjaar, maar 
waarschijnlijk gaan we nog tussendoor hier en daar een effortje doen! Hou deze pagina dus 
maar in het oog als je op de hoogte wil blijven. Volgend jaar gaan we er sowieso weer vol 
tegenaan! 

 



 

 

 



 

AGENDA 

24 december – 5 januari   wintervakantie 

20 december    Evaluatie II 

22 & 23 december   oudercontact 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SOCIALE MEDIA 
 
Blijf ons volgen op Facebook en Instagram voor een blik 

op de nieuwste nieuwigheden en de laatste kiekjes! 
 

Bij deze nog een warme oproep om ons te steunen via 
trooper.be! 

Op uw online aankopen, op de honderden sites, krijgen 
wij een extra bedrag om een speelhuisje aan te kopen 

voor de jongste vrienden! 
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