
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                            november 2021

11 november

Wapenstilstand 
= 

GEEN school

12 november

GEEN school

15 november

verteltassen

27 november

Grootouders
 geannuleerd

16 + 30 
november

zwemmen

Heb jij ons al gespot?… Herinnering:
KLEUTERS & LAGER:

• 11/11: Wapenstilstand = geen school

• 12/11: geen school

• 15/11: K2 – K3 – L5 – L6: verteltas

• 1519/11: voorleesweek met

verschillende activiteiten

LAGER:

• 8/11: L4  L6: meester op de fiets

• 9/11: L3 – L5 - L6: Wapenstilstand

Bezoek aan het graf van de

onbekende soldaat

• 10/11: L6: scholenkwis

• 16/11: L2  L6: zwemmen

• 18/11: L1: bezoek aan de bib

• 19/11: Boekenbeurs Meerbeke

• 30/11: L1  L5: zwemmen

L6: medisch onderzoek

Hij is er …

Heb je ons al gevonden? Vind je ons al leuk?

Zo mis je onze avonturen niet!

Appelen en peren

Wauw! Er werden liefst 409 zakjes met appelen en 
peren verkocht. 

Dikke dank u wel aan allen die zakjes kochten en 
verkochten. 

Julia (L4) en Emilie (L2) werden extra in de 
bloemetjes gezet. Zij verkochten de meeste zakjes!
Zij werden beloond met een waardebon en kregen een 
groot applaus.

Wij danken het oudercomité 
om dit te organiseren en 
allemaal klaar te maken.



Onze Halloweentocht was alweer een SUCCES!

De schrikkers gaven alweer het beste van zichzelf. Het parcours werd alweer piekfijn uitgestippeld. 
De standjes onderweg waren voorzien van de nodige drankjes. Ook op school was het gezellig vertoeven 
en griezelen. Het griezelparcours, het Halloweenverhaal, de heerlijke pompoensoep en de lekkere 
hotdogs … Het was een geslaagde editie. 

Daarnaast was het een fijn weerzien van heel wat oud-leerlingen en hun ouders. 
Altijd fijn dat jullie nog eens terugkeren. 

Een grote dank aan alle helpende handen, maar ook aan alle grote en kleine griezels.
Wat knap dat jullie dit aandurfden. 

Tot volgend jaar!

Terugblik

Wegens de coronamaatregelen mogen we nog 
geen grootouders op onze school ontvangen. 
Daarom opteren we opnieuw, zoals vorig 
schooljaar, voor een digitale editie.

Zowel bij de kleuters als bij de leerlingen 
van het lager zal er een wenskaartje 
gemaakt worden dat zal opgestuurd worden 
naar de grootouders. De kleuters zullen ook 
een dansje aanleren. Meester Jonas zal alle 
filmpjes opnemen en er een leuke compilatie 
van maken. Ook in het lager volgt er een 
digitale verrassing. Alle boodschappen zullen 
op 17/11/2021 digitaal op onze klasfacebook
gepost worden. 

Hopelijk zal dit oma en opa blij maken 

Grootoudersfeest



Werken aan onze fietsvaardigheden 
met het verkeerparcours op school

Onze leerlingen voorbereiden op fietsen in het verkeer, daar werken we hard aan op onze 
school.

Vooral onze 6de jaars (die volgend jaar de overstap maken naar het secundair) 
voorbereiden op het zelfstandig naar school rijden, naar de sportclub, vriendjes, …

Uit ongevalstatistieken van fietsers blijken 12 tot 14-jarige kinderen een kwetsbare groep 
te zijn: zij scoren opvallend hoog. Wie zijn kinderen al vroeg zelfstandig leert fietsen, laat 
ze ervaring opdoen in het verkeer.

We starten het schooljaar met het project waarbij de politie hen komt uitleggen hoe ze 
zich moeten gedragen in het verkeer: verkeersborden, … en daarna de theorie in praktijk 
omzetten door een echt verkeerparcours op onze speelplaats uit te stippelen.

Uiteraard is eerst goed kunnen fietsen een voorwaarde.
We blijven hieraan het hele schooljaar werken door op geregelde tijdstippen ons 
voetbalplein om te toveren tot fietspaden, straten met verkeersborden, … en zo de 
kinderen te laten verder oefenen.

Voor de leerlingen uit het 4de t.e.m. het 6de leerjaar kwam er een heuse ‘Meester op de 
fiets’ langs (in samenwerking met MOEV), die onze kinderen uitdaagde met hun 
fietsvaardigheden. Hij was heel enthousiast over het fietsniveau van onze leerlingen!!!

Tot slot gaan onze leerlingen uit het 5de en 6de leerjaar op het einde van het schooljaar 
(in samenwerking met de sportdienst), nog een begeleide fietstocht maken.



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer 2021 - 2022

Nieuws uit de klas

Nieuws uit L4

In de maand oktober leerden we tot 10 000. Er opende zich een nieuwe wereld binnen de 
getallen voor de kapoenen van het vierde leerjaar. Deze maand werkten we rond de herfst 
en gingen we op uitstap. We ontdekten de verschillende soorten bladeren, vruchten, 
paddenstoelen en dieren. 


