
[DIRECTEUR]

Begin deze maand werden de appelbomen
op ons domein kaalgeplukt door enkele
ouders.
Hiermee trokken ze naar een mobiele pers.
Er werd 18 maal 3 liter appelsap geperst!

Mmmm ... Wie komt hem proeven op de
volgende Bonte Bar??? 

[BONTE OUDERS]

[AGENDA]
3 OKTOBER
5 OKTOBER
7 OKTOBER

13 OKTOBER
25 OKTOBER
27 OKTOBER
28 OKTOBER

29 OKTOBER tem 6 NOVEMBER

pedagogische studiedag
dag van de leerkracht
Bonte Bar + eetfestijn
samenkomst Bonte Ouders
evaluatie 1 mee naar huis
oudercontact
forum
herfstvakantie

Met bovenstaande quote open ik zeer graag de
eerste nieuwsbrief van dit schooljaar. 
ruimteomtegroeien@freinetschooldebontespecht.be



[VEILIG VERKEER]

[KLEUTERHUIS OP PAD]

De vlinder- en vosjesklas gingen tot
tweemaal toe op stap in de schoolomgeving.
Verschillende verkeerssituaties en
verkeersborden werden uitvoerig besproken.
Nu veilig op weg in het verkeer! 😉



[BRANDWEER]

[TRANSPORT]

De Sa(a)rdientjes konden een kijkje nemen
achter de schermen van de
brandweerkazerne van Roeselare. We
maakten kennis met de verschillende
facetten van de brandweer, konden een
ambulance van dichtbij zien, zagen het
gereedschap en de auto’s waarmee er
dagdagelijks gewerkt wordt. Nadien
mochten we zelf eens blussen! We reisden
hiervoor met het openbaar vervoer, in teken
van week van de mobiliteit.

De maand september gingen we aan de slag
met een nieuw project: transport.
We leren wat de haven voor ons betekent in
functie van transport. We namen een kijkje
hoe een banaan tot bij ons in de winkel
komt, welke functies heeft een haven, welke
soorten transport is er ook in de haven zelf
aanwezig…
Daarnaast zijn we ook gestart met onze
eigen onderzoekjes per 2. We dachten na
over een interessante vraag en zijn nu volop
bezig met deze op te zoeken. 



Wist je dat..

wij dankzij stad Roeselare gratis fruit kunnen
aanbieden aan onze Spechtjes ?!

Dit is altijd op donderdag! 
Op deze dag hoeven jullie geen fruit/koek te
voorzien.

Vorige week zijn we opnieuw gestart met
schaken. Iedere week kunnen de leerlingen
schaken op vrijdagmiddag. We wisselen af
volgens leeftijd. De ene week kan 1-2-3
schaken, de andere week 4-5-6. Er is in ieder
geval heel veel schaaktalent op school
aanwezig! 

Onze leerlingenraad ging ook al van start!

Vlinderklas: Otis
Vosjesklas: Lio & Arduina
Sa(a)rdientjesklas: Ella & Lily
Pandaklas: Jean-Baptist & Matheo

[SUPERFOOD]

[SCHAKEN]

[LEERLINGENRAAD]



[MOOIMAKERS]

[OPERATIE PROPER]

In de klassen blijven we bezig met het
aanpakken van zwerfvuil, het leren sorteren,
zo weinig mogelijk PMD mee te brengen
naar school, ....

Door onze deelname aan dit project
ontvingen we zo'n € 825 ! Dit werd alvast
goed besteed... Wie spotte onze fancy
vuilbakken al op de speelplaats ?!



[LEZEN]
Dit schooljaar zetten we meer dan ooit in op
leesbevordering en leesplezier. We willen
hiermee het belang van lezen benadrukken. 
Lezen opent een deur naar een andere wereld.
Het stimuleert de fantasie van het kind, heeft
een positieve invloed op de taalontwikkeling en
verrijkt de woordenschat, zorgt voor
inlevingsvermogen, is ontspannend en
verbetert de concentratie. 

Naast de taallessen waar onder meer
begrijpend lezen en technisch lezen aan bod
komen, organiseren we wekelijks mini-lessen in
de klas. Daarin wordt aandacht besteed aan
leesstrategieën en krijgen de leerlingen de kans
om vrij te lezen, individueel, met een leesbuddy
of zelfs in groep, bijvoorbeeld tijdens een
voorleesronde. De leessessies worden nog
boeiender door er creatieve activiteiten en
schrijfopdrachten aan te koppelen. 

In onze gezellige schoolbib kunnen de
leerlingen kiezen uit een ruim en gevarieerd
aanbod dat regelmatig wordt uitgebreid. Van
grappig leesvoer tot spannende thrillers, van
kleurrijke informatieve boeken over de meest
uiteenlopende onderwerpen tot romantische
chicklits, van avontuurlijke strips tot
mysterieuze fantasy verhalen en leerrijke
magazines… Er is voor elk wat wils!



De eerste klusdag van dit schooljaar was op
zaterdag 17/9. Helaas was deze zaterdag -
net zoals het weer die dag - een grote
tegenvaller. Er waren héél wat klusjes die
afgewerkt moesten worden maar helaas was
de opkomst zeer karig.

Noteren jullie zeker de volgende klusdagen
in de agenda? Het zou fijn zijn als je op ten
minste eentje (voor - of namiddag) aanwezig
zou zijn! :-) Je leert andere ouders en
begeleiders op een andere manier kennen
terwijl jouw kinderen vrij op het
schooldomein kunnen spelen.
19 november - 11 maart - 13 mei

Eetfestijnen organiseren doen we alsof ze voor
onszelf zouden zijn ...

Maar ook hier hebben we héél wat helpende
handen nodig!
Bekijk zeker eens volgende Padlet:

padlet.com/veerleverhulst1/x0n8w15irhrdhef9

[KLUSDAGEN]

[EETFESTIJN]



[volg onze klassen]
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