
[DIRECTEUR] [BONTE OUDERS]

[AGENDA]

    
26 december - 6 januari
23 januari - 27 januari

30 Januari
20 februari - 24 februari

 
Wintervakantie

sportklassen
VRIJE DAG

Krokusvakantie

Een spetterend familiefeest waarbij ons 10-jarig bestaan als
Freinetschool De Bonte Specht werd gevierd

Verwezenlijking van de kleuterzone
Veel schitterende initiatieven van de bonte ouders

Inrichting schoolbieb
Herorganisatie klassen lager

Klimaatklever, slay en smash 😊
Winterloop en wintermarkt ten voordele van het dierenasiel

Roeselare
#altegoare@debontespecht

2022, graag blik ik even met jullie terug:
 

Wij wensen jullie een warm, gezellig, sfeervol einde van 2022 toe.
Neem elkaar eens goed vast en we zien elkaar terug in 2023. 

 
  warme wensen



[Sinterklaas kapoentje, ...]



[SCHAKEN]

Deze maand was het de
beurt aan de Vlindertjes om

onze kippen te verzorgen. Ze
deden dit met uiterste

gedrevenheid.

[TOK TOK TOK IN HET KIPPENHOK]

Vrijdag 16 december 2022 was het zover.
Na enkele weken van intensief oefenen

konden onze leerlingen hun
schaak-skills bovenhalen tijdens ons eerste

schaaktornooi.
Het werden spannende wedstrijden waarbij
hun inzicht en concentratievermogen op de

proef werd gesteld.
Een dikke proficiat aan alle deelnemers

met als grote winnaar Ayron.



[MOOIMAKERS ]



Tijdens deze koude,
donkere dagen blijven we
het dragen van een
fluohesje sterk aanraden!

[HELM OP FLUO TOP]

[KLEUTERZONE]

Joepie! Onze kleuterzone is een
glijbaan rijker!

Nog even geduld voor de officiële
opening, er moesten van de

veiligheidsinspecteur nog wat
aanpassingen gebeuren. In januari
komt de inspecteur opnieuw langs
en krijgen we hopelijk groen licht!



Maandag 12 december 2022 zijn we met de
Sa(a)rdientjesklas naar Sealife geweest.
Dat deden we eerst met de trein dan met de
kusttram en dan te voet. We gingen via
Roeselare. Dan van Roeselare naar Brugge
en via Brugge naar Blankenberge. En dan te
voet naar Sealife. We zagen allerlei soorten
onderwaterdieren en dat waren er veel
zoals pinguïns, zeeleeuwen, zeehonden,
koraalvissen, otters, haaien, roggen en
anemonen. We aten daar lunch en we
mochten zelfs op een hoogteparcours en
dat was super leuk. Dat deden we voor ons
project onderwaterwereld.
'verslag door Dré & Ella'

[SEALIFE]

Hallo, wij zijn de sa(a)rdientjes.
We zijn maandag 28 november naar de bib
Arhus geweest. In de namiddag hebben we

leuke opdrachten gedaan. Na we elke
opdracht gedaan hadden kregen we een

letter. Met die letter vormden we een
woord namelijk TERRAS. We zijn dan echt

naar het terras geweest. Het was super
leuk! 

Einde!!! daaaaag
Jule en Ella

[Arhus]



[ROLSCHAATSEN]

Op maandag 28 november
gingen de vlindertjes op

bezoek bij Bakkerij Java. We
maakten speculaas, koekjes
en klaaskoeken! We volgden
het recept en moesten alles

goed afwegen en hard
werken. Na het werken

mochten we ook proeven van
wat we gemaakt hadden.

Heerlijk!

[De bakker]



[Winterloop]

Onze eerste winterloop voor het
goede doel was meteen een groots
succes! Er werd maar liefst 134,1 km

gelopen! Dank aan alle leerlingen,
(groot)ouders en sympathisanten die

bijdroegen aan dit resultaat!!



[Goede doel]

Nog voor onze Wintermarkt van
start ging stond de teller op €520!

Dank aan iedereen die een
steentje bijdroeg om dit bedrag

te verwezenlijken!



[Wintermarkt]
We sloten het schooljaar af met

onze Wintermarkt.
Dit was een gezellig samenzijn met een

hapje en een drankje. Alle opbrengst van
dit evenement wordt eveneens
geschonken aan het dierenasiel!



[Gadgets]



[Kruiswoordraadsel]





[volg onze klassen]
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