
[DIRECTEUR][BONTE OUDERS]

[AGENDA]

    20 december     
22 december
23 december

26 december - 6 januari
23 januari - 27 januari

30 Januari

evaluatie mee
oudercontact

WINTERMARKT
wintervakantie

sportklassen
VRIJE DAG

 warme wensen

Nu de dagen korter en kouder worden.
 

Alles binnenshuis knus en gezellig
aanvoelt.

 
De sint onze kinderen een glimlach op

het gezicht tovert.  
 

De kerstbomen onze huizen kleurrijk
verlichten.

 
Kan een vriendelijk woord de komende

wintermaanden verwarmen.
 
 



De Bonte Ouders willen nog één keer knallen!
De laatste klusdag van 2022 is achter de rug. Dat wil voor de Bonte Ouders zeggen dat het

zwaarste werk voor 2022 erop zit. Op 23 december willen we nog een laatste keer onze feestneus
opzetten en dan organiseren we een superleuke Wintermarkt. Meer info hieromtrent volgt zeer

binnenkort, maar het belooft alvast een leuke, actieve en gezellige afsluit te worden van het  jaar
waar we onze vrijheid terugwonnen van Covid.

In 2022 werden vele doelstellingen die de Bonte Ouders hadden vooropgesteld succesvol
gerealiseerd. Het kippenpark werd volledig verhuisd. Er werd een heuse Bonte Bib opgericht en
stijlvol ingericht. De fruitbomen werden geplukt en het fruit geperst. Hoge oude omheiningen
werden vervangen door nieuwe of zelfs verwijderd waardoor het speelterrein nog vergrootte.

Oude vervallen constructies werden opgeruimd of opgesmukt. De kleutertoiletten krijgen
momenteel nog een opfrisbeurt. Kortom het schoolterrein en enkele ruimtes kregen een mooie
facelift met als kers op de taart de nieuwe speeltoestellen op de vernieuwde kleuterzone. Ook

niet te vergeten, is de niet aflatende inzet van het Kriebelteam dat de controle op luisjes op zich
neemt. Onopvallend vervullen  zij een belangrijke rol in het welzijn van onze kinderen. 

Om onze ouderwerking te ondersteunen in het realiseren van al deze doelstellingen was er
natuurlijk ook budget nodig. De zonovergoten Zomerbar, de Bonte Bars, het Eetfestijn en de

pannenkoekenbak gaven ons de ruimte om te kunnen investeren in de vooropgestelde projecten
en het ondersteunen van schoolactiviteiten maar ook om onze leerlingen, helpende handen en

leerkrachten eens te verwennen met een tractaat (graag gedaan!). 
Bij deze willen wij u alvast nogmaals uitvoerig bedanken voor elke vorm van steun. Of het nu

financiële steun, even achter de bar staan of met pure vrouw/mankracht was, elke steun leidde
ertoe dat we onze doelen konden bereiken... Hierdoor zijn we ook in staat reikhalzend vooruit te

blikken naar 2023, want we hebben nog fantastische ideeën. We dromen stiekem al van een
memorabele Bonte Bivak of een sfeervol schoolfestijn vol lentekriebels.

Om deze positieve realisaties te kunnen voortzetten, blijven de Bonte Ouders continue op zoek
naar  versterking in de organiserende en ondersteunende rangen. 

Voor meer info kun je ons steeds bereiken op de speelplaats of via 
 bonteouders@freinetdebontespecht.be, via ons facebookpagina of via Whatsapp in een van onze

groepen.



[LEERLINGENRAAD]

De vosjes vezorgden met heel  veel plezier de kippen
We vroegen ons af hoe het komt dat ze geen eieren

meer leggen en heel veel pluimen verliezen.

We hoeven ons geen zorgen te maken.
Onze kippen zijn niet ziek. In de herfst gaan

de kippen in 'de rui'. Dan gaan ze hun
pluimen verliezen. Nee hoor, we gaan geen

kale kippen hebben. Er groeien nieuwe
pluimen. Ze stoppen nu even met het

leggen van eieren, maar...geduld
hebben...ook dit gaan ze weer doen.

[TOK TOK TOK IN HET KIPPENHOK]

Eén keer in de maand komen
 deze leerlingen samen. Ze geven

voorstellen, ideeën, stellen vragen over
zaken die ze op school of in de klas graag
verwezenlijkt zien worden. Er wordt naar

hun mening geluisterd. Op een
teamoverleg worden deze punten
besproken en weerlegd. Er wordt

teruggekoppeld naar de raad.



[MOOIMAKERS ]

[WELKOM BIJ DE EENDJES]

Na de herfstvakantie mochten 
we deze 4 guitige peuters

verwelkomen
 in  de Bonte Specht.

Welkom lieve schatten 
 



 Ook wij stimuleren onze
leerlingen om zichtbaar te
zijn in het verkeer. Vooral
tijdens de donkere
maanden is dit sterk
aangeraden! 

[HELM OP FLUO TOP]

[VERKOOP VAN DE
CONFITUUR]

Met de opbrengst van de
heerlijke pruimenconfituur werd

lego education aangekocht
voor de vlinder- en vosjesklas! 

 



[UITSTAP NAAR
 DIKSMUIDE]

De Saardientjes en de Pandaklas
trokken richting Diksmuide om
de Ijzertoren te bezoeken. Dit
was de perfecte afsluiter van
hun project rond WO I. We
konden heel wat kledij, munitie,
… bekijken. Een gids kon heel
wat extra vertellen. Ook de juf
leerde bij!
De bovenkant van de toren was
voor sommigen (letterlijk) het
hoogtepunt!

Afvalophalers verdienen absoluut
respect! We zien hen graag

langskomen, week na week. 
Zij trotseren regen en wind. 

Dankjewel!

[RESPECT!!!]



[JUF HELENA LEEST VOOR]

Juf Helena neemt het initiatief om elke maandagmiddag
een voorleesmoment te houden. Iedereen die dit wenst kan

aansluiten. Wie wil nu niet achterover geleund in een luie
stoel of gezellig tussen de kussens verdoken luisteren naar

een mooi verhaal? 



[EETFESTIJN]

[KLUSDAG]

We kunnen terugblikken op een
fantastisch geslaagd eetfestijn.

Het weer was ons goedgezind, de
sfeer zat er goed in. Het eten
werd gesmaakt door groot en
klein. DANKJEWEL om erbij te

zijn!
 
 

Zaterdag 19 november was de tweede
klusdag. Er werd opnieuw heel wat

werk verzet.  Grote en kleine klussen
werden uitgevoerd. 

 



[volg onze klassen]
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