
[DIRECTEUR]

[eetfestijn] We gingen oktober in met
deze fantastische avond! Gezellig
aperitieven, samen eten en bijkletsen.
Dankjewel aan alle helpende handen !!!

[BONTE OUDERS]

[AGENDA]
 

29 OKTOBER tem 6 NOVEMBER
10 NOVEMBER
11 NOVEMBER
18 NOVEMBER
19 NOVEMBER
23 NOVEMBER

21 NOVEMBER - 25 NOVEMBER

herfstvakantie
samenkomst bonte ouders
wapenstilstand
schoolfotograaf
klusdag
pedagogische studiedag
grootouderweek

Een fijne vakantie en geniet van de pracht
die de herfst met zich meebrengt.

Wist je dat….

onze helpende handen 

in de bloemetjes werden 

gezet door de bonte ouders?



[KAPITEIN WINOKIO]
daagde het kleuterhuis uit



[WEEK VAN HET BOS]

[BOMBARDON]

De vlinderklas ging op stap naar de
Huwynsbossen. Wat een ervaring! Ons geluk
kon niet op, want later mochten we met de
bus naar een theatervoorstelling in de Spil.  

Er werd gelachen en gezongen!

Wat was het leuk tijdens #deweekvanhetbos

Elise de Speelse Eekhoorn stelt het evenwicht op de
proef, Hubert het Vliegend Hert verrast met weetjes
en de verhalen van Bo de Bonte Specht klinken als
muziek in de oren. Spelenderwijs komen allerlei
ontwikkelingsdoelen aan bod.
We hebben heeeeeeel veel leuke opdrachten gedaan.
Neem zeker een kijkje op onze blogs om mee te
genieten van onze avonturen.
We zijn geslaagd in onze opdrachten. 

Top gedaan van onze eendjes, visjes en kikkertjes. 



[UITSTAP]

[ZONSVERDUISTERING]



Wereldoorlog I
Samen met de Saardientjes gingen we op
onderzoek. 
Eerst verkenden we het verhaal van ‘Majoor
Rosalie’. 
We maakten er ook een tekening bij ivm ons
gevoel.
Daarna gingen we in groepjes aan de slag
rond een onderzoeksvraag over WOI:
• Wat is een loopgraaf?
• Welke rol hadden de dieren tijdens WOI?
• Wie was Frans Ferdinand?
• Waarom waren spoorwegen zo belangrijk?
• …
 
Op donderdag gingen we creatief aan de
slag. We leerden een liedje en maakten
kleiwerkjes.
Vrijdagnamiddag gingen we ook op stap. We
verkenden Roeselare en zijn plekjes van de
wereldoorlog.

[ONDERZOEK]
Door de saardientjes en de pandaklas 



In de gang van het lager worden de leerlingen voortaan ondergedompeld in de
poëziewereld. Er hangen affiches aan de wanden met grappige, aangrijpende en verrassende
gedichten. 

Na de herfstvakantie start juf Helena in de bib met een wekelijks gezellig 
voorleesmoment tijdens de middagpauze voor leerlingen van het eerste 
t.e.m. het zesde leerjaar. 

Ideaal om even tot rust te komen, weg te dromen of nieuwe verhalen te ontdekken!
 

[LEESKRIEBELS]



[MOOIMAKERS]

[NIEUW!!]

Onze jongste Spechtjes trokken er deze
maand op uit om onze schoolbuurt op te
ruimen!
Wat een enthousiasme!
Na de inspanning volgde natuurlijk nog wat
ontspanning

Met dit nieuw materiaal kunnen
we de turnlessen nog wat
kleurrijker, uitdagender en
leuker maken! 



[VELDLOOP]
[ROPE SKIPPING]



[FORUM]

Bravo aan alle spechtjes!!
 

Neem zeker eens een kijkje op onze
Facebookpagina voor meer foto’s:

https://www.facebook.com/FreinetschoolDe
BonteSpecht

 

[PANNENKOEKENBAK]

[pannenkoeken] 
Een hele dag konden we op het hele domein 

genieten van deze heerlijke geur! 
Na het forum konden we proeven 

van een pannenkoek uit het vuistje. 
Dankjewel aan de organiserende Bonte Ouders &

kopers! 



[TWEEDE LEVEN]
Geef je turnmateriaal een tweede leven!

‘Ook mijn school zamelt sportmateriaal in’.

Nog tot donderdag 10 november kan je
sportmateriaal inzamelen. De inzamelbox kan
je vinden in de turnzaal. Dankjewel!  

[SPELLETJE!]

In de nieuwsbrief zitten 11 spechtjes verstopt, 
kan jij ze vinden? 

 
Dit spechtje telt niet

mee 😉



[volg onze klassen]
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