
 

 

Nieuwsbrief 01.10.2022 

Beste ouders,  

De eerste maand van het nieuwe schooljaar is ondertussen al voorbij. De dagen zijn ondertussen al 

een stuk korter geworden, ook de regen is weer van de partij, … kortom het is ondertussen weer 

herfst.  

Leerkrachten en leerlingen kennen elkaar ondertussen al heel wat beter, waardoor met het echte 

werk kan gestart worden, nl. de leerlingen op hun niveau vooruithelpen, en dit zowel naar kennis, 

vaardigheden als attitudes toe. Vooral het laatste onderdeel is essentieel om vorderingen te 

kunnen maken.  

In alle klassen van de lagere afdeling werden ondertussen de niveautesten afgenomen, zodat we 

een duidelijk beeld krijgen van waar uw kind staat naar spelling en rekenen toe. Op basis van deze 

resultaten zullen de leerkrachten, in samenwerking met het zorgteam, inschatten of er extra 

begeleiding nodig is en onder welke vorm die het beste wordt gegeven.  

Vanaf 10 oktober worden ook de kleuters van de derde kleuterklas getest, dit via de KOALA-testen. 

We meten via deze testen hoever de kleuters staan op het gebied van taal. Kinderen die hierin nog 

moeten groeien, worden de rest van het schooljaar intensief begeleid om deze achterstand weg te 

werken, zodat ze het jaar daarna vlot kunnen volgen in het eerste leerjaar. 

 

 

 

 

 

 



Verkeer 

In Ter Gavers vinden we een veilige en gezonde schoolomgeving belangrijk. Daarom werken we 

samen met Stad Harelbeke aan allerlei acties om de kinderen (en hun ouders) te stimuleren om op 

een meer duurzame manier naar school te komen. Kinderen die met de fiets, de step of te voet 

naar school komen helpen om het aantal auto’s aan de schoolpoort te verminderen, wat zorgt voor 

meer veiligheid en een betere luchtkwaliteit.  

 

Strapdag :  

De strapdag op vrijdag 16 september was een groot succes. Heel veel kinderen kwamen te voet, 

met de fiets of step, de fietsenstalling stond die dag echt overvol. Veel anderen brachten hun 

rolschaatsen en inline skates mee. 

                                

 

High Five 15 September 

High Five  

Een strapdag is een mooi initiatief, maar we streven en naar om het aantal leerlingen dat duurzaam 

naar school komt, blijvend te verhogen. Kinderen die duurzaam naar school komen komen op hun 

weg naar school een aantal High Fivepalen tegen. Met hun polsbandje waarin een chip verborgen 

zit kunnen ze zich dagelijks registreren aan een High Fivemodule die verspreid staan over de route 

naar school. Met elke registratie verdienen de kinderen 10 virtuele muntjes waarmee ze kunnen 

sparen voor een beloning. 



 

 

 

 

 



 
 

 

 
 



Voorbije activiteiten 
 

Veldloop Harelbeke  20 september 

 
Zoals elk jaar namen we ook dit schooljaar weer deel aan de veldloop voor Harelbeekse scholen.  
Vanaf nu wordt het ene jaar de wedstrijdvorm georganiseerd en het andere jaar het 
belevingsparcours. Beide formules hebben echter hetzelfde doel : de kinderen laten bewegen en 
leren genieten van het sporten. 
Dit jaar kwamen de competitief ingestelde kinderen opnieuw aan hun trekken.  
 
 
Enkele sfeerbeelden :   
 
  

 
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 



 

Uitstap K3A&K3B naar de markt 

De kleuters van de derde kleuterklas gingen op donderdag 22 september op leerwandeling naar de 
markt. Naast de vele indrukken die de kinderen hier opdeden, konden ze ook genieten van een 
heerlijke eierkoek, die juf hun trakteerde. In de namiddag hebben de leerlingen gezonde snacks 
gemaakt en lekker opgesmuld. 
Met dank aan Gilberte, de mama van juf Saskia, die als extra begeleider deelnam aan deze uitstap. 
 
 

 
 
 

 

                              



 

Agenda 
 
Maandag 3 oktober 2022 :  
Bezoek L6 aan kunstenhuis (9u30-10u30) 
Bezoek L5 aan kunstenhuis (10u30-11u30)  
Zwemmen L3A, K3A en K3B, L3B 
 
Donderdag 6 oktober 2022 :   
Toneel K1A en K1B in CC ’t Spoor (14u00-14u45) 
 
Vrijdag 7 oktober 2022 :  
Bezoek L3A aan kunstenhuis (9u30-10u30) 
Bezoek L3B aan kunstenhuis (10u30-11u30) 
Zwemmen L1A en L1B 
 
Maandag 10 oktober 2022 :  
Zwemmen L2A, L4A en L5A 
 
Dinsdag 11oktober 2022 :  
Toneel L1A, L1B en L2A in CC ’t Spoor (14u00-14u50) 
 

Woensdag 12 oktober 2022 :  
Pedagogische studiedag : er is die dag geen school en ook geen opvang 

 
Van donderdag 13 tot en met vrijdag 14 oktober 2022 :  
Natuur- en avontuurklassen L1A, L1B en L2 in ‘De Gavers’  
 
Vrijdag 14 oktober 2022 :  
Bezoek L4A aan kunstenhuis (10u00-11u00) 
 
Maandag 17 oktober 2022 :  
Zwemmen L3A, K3A en K3B, L3B 
 
Vrijdag 21 oktober 2022 : 
Zwemmen L1A en L1B 
 
Maandag 24 oktober 2022 : 
Zwemmen L2A, L4A en L6A 
 
Donderdag 27 oktober 2022:  
Vaccinaties L5A (in school) 
 
Van maandag 24 tot en met vrijdag 27 oktober 2022 : 
Stagiaire in L1A (Christine Baeyens) 
 
Van maandag 1 november 2021 tot en met zondag 7 november 2021 :  Herfstvakantie



Schoolmenu 
 

 



 


