
WonderWijs
Ontdek hoe wijs wij zijn                              oktober 2022

11 & 25 
oktober 

zwemmen

12 oktober

Openklasdag

18 oktober

Bezoek 
Koen Pelleriaux

21 oktober

Halloweenavond

27 oktober

Geheime 
voorlezer

Herinnering:

KLEUTERS & LAGER:

• 12/10: openklasdag

• 18/10: bezoek Koen Pelleriaux

• 21/10: Halloweentocht op school

vertrek tussen 19-21u

• 27/10: Geheime voorlezer

• 31/10  6/11: herfstvakantie

KLEUTERS:

• 11/10: K1 naar de film

• 18/10: naar het bos

LAGER:

• 11/10: L2  L6 gaat zwemmen

• 24/10: L1 & L2 naar toneel

• 25/10: L1, L3  L6 gaat zwemmen

• 28/10: L6 naar het medisch        

onderzoek
WARME OPROEP

Gezocht: nog enkele fruitmama’s, -papa’s, -oma’s, -opa’s,...

We zoeken nog enkele extra handjes om ons fruit te komen 
schillen, dit elke woensdag van 8u30 tot ongeveer 9u. 

Heeft u soms een half uurtje vrij op dit moment en heeft u 
zin om ons te helpen, dan verwelkomen wij u graag! 

Geef ons gerust een seintje: directie@bsmeerbeke.be

Komen jullie graag eens neuzen in onze klassen? 
Willen jullie graag weten hoe het eraan toe gaat in de klas 
van jouw zoon/dochter? 

Kom dan zeker langs tijdens de openklasdag op 12 oktober!

Maak kennis met andere leerlingen, de juffen, leuke en 
leerrijke activiteiten, ochtendroutines, LISTen, …  en geniet 
samen met andere ouders van een kopje koffie.

Kortom, mis het niet! 😊

De kleuters gaan naar het bos

Op dinsdag 18 oktober 2022 gaan de kleuters op uitstap naar het bos.
We verkennen de omgeving en hebben oog voor de eigenschappen van het 
herfstvindmateriaal.

We vertrekken met de bus tegen 8u45 en zijn tegen de middag terug.
De (warme) maaltijden gaan, zoals gewoonlijk, door op school. 
Onze boekentas brengen we zoals iedere dag ook mee naar school met daarin ons 
lunchpakket. Deze blijft op school tijdens de uitstap.

Meebrengen: laarzen, een (regen)jas met kap, een warme muts en sjaal, 
een rugzak met daarin een koekje en een drinkfles.



Hop naar een pestvrije school

Op 18 oktober bezoekt onze afgevaardigd 
bestuurder Koen Pelleriaux enkele GO! scholen.

Ook wij krijgen de kans om onze troeven extra 
in de kijker te zetten. 

We kijken al uit naar zijn bezoek. 

Zorg dragen voor elkaar? Dat doen wij zo!

In onze school vond onlangs de startactiviteit van ‘De pestbuddy’s’ plaats. 
Dit is een project van het Centraal Meldpunt Pesten dat wij in onze school al verscheidene 
jaren toepassen. 

Hoe werkt het project?
Per klas worden groepjes van 2, 3 of 4 leerlingen gevormd.
Over de klassen heen worden van deze groepjes kleurgroepen gevormd.
Zo krijgen we dus groepen met leerlingen van het 1ste tot het 6de leerjaar.
Deze groepen gaan meermaals per schooljaar samen dingen ondernemen tijdens 
klasdoorbrekende activiteiten geleid door de leerkrachten en kapiteins.
2 à 3 leerlingen van het 6de leerjaar zijn telkens kapitein van een groep. Bij hen kunnen de 
andere groepsleden terecht als er problemen optreden.
De kapiteins fungeren als groepsverantwoordelijke en als brug met 2 leerkrachten die de rol 
van bemiddelaar of luisterend oor opnemen.
Deze 2 leerkrachten vormen de connectie met de zorgcoördinator en de directeur.

Doel van het project?
We nemen kinderen die het gevoel hebben gepest te worden altijd serieus!
We luisteren goed naar wat er gebeurt en gebeurd is!
We geven aan dat het vervelend is dat iemand zich in deze ellendige situatie bevindt!
We zoeken samen naar een manier om hulp te bieden!
We creëren verbondenheid over de leeftijden heen!
We gaan preventief te werk!

Deze keer bestond onze startactiviteit uit het beluisteren van het prentenboek ‘Grapje’. Samen 
met de kapiteins besproken we het verhaal. We moesten ook prenten in de juiste volgorde 
kleven en als afsluitende activiteit mochten we samen een tekening maken over het boek.
Maar dat was nog niet alles …. We deden ook een quiz rond plagen en pesten zodat we het 
verschil goed kennen en we kregen aan het einde van de voormiddag allemaal een STOP 
PESTEN-diploma.

Wat is het fijn om samen aan de slag te gaan en vooral om voor elkaar te zorgen.

Hoog bezoek



Toon je sport op school

Onze oproep om de kledij van je sportclub aan te trekken was een succes! 
Heel wat leerlingen toonden fier hun sportoutfit.

Onze oudste leerlingen stelden hun sporttak en -club voor en deden heel wat oefeningen. 
Wat een ambassadeurs, zo kregen de sportclubs een ware promocampagne o.a. 
• atletiekclub Vita
• dansschool Flex,
• voetbalclub Osta Meerbeke
• zwemclub De Kikkertjes
• turnclub Klim op

De lesgevers voor volgend schooljaar hebben zich ondertussen ook al aangemeld 😉



Onze scholenveldloop was een succes!
Onze wonderwijzertjes zetten allemaal 
hun beste beentje voor.

Wat deden ze dit geweldig. 
Ook onze supporters waren alweer trouw op post!
Als kers op de taart keerden we met enkele 
medailles terug naar school. 

Enkele sfeerbeelden …

Scholenveldloop



Saved by the bell

Ook dit jaar luidden honderden scholen in het hele land op woensdag 5 oktober de schoolbel 
extra veel en lang.

Leerlingen en leerkrachten zijn soms opgelucht als ’s avonds de bel klinkt. Maar wereldwijd 
horen meer dan 259 miljoen kinderen en jongeren de schoolbel zelden of nooit rinkelen. Om 
allerlei redenen kunnen die kinderen niet naar school gaan. Nochtans is goed onderwijs dé 
hefboom voor ontwikkeling.

Daarom vroeg Studio Globo aan alle scholen om op 5 oktober de schoolbel extra te laten 
rinkelen. Dat is de symbolische actie Saved by the bell.

Saved by the bell werd ook in GO! BS De Wonderwijzer te Meerbeke in de kijker gezet.
De kinderen versierden vooraf een bel en hingen deze bij aankomst op aan de voorziene 
touwen. Vervolgens kwam de belleman van Ninove de boodschap van Saved by the bell
verkondigen.
Als kers op de taart kregen de kinderen een bellenblazer van de school. Op het belsignaal van 
de belleman mocht iedereen héél véél belletjes blazen.
Uiteraard mocht het grote belsignaal ook niet ontbreken. Om 12u rinkelden alle kleuters en 
leerlingen samen als afsluiter van deze dag.

Hier stopt het niet …
GO! BS De Wonderwijzer gaat door!

Naar aanleiding van Saved by the bell, kwamen juf Anneleen & juf Sara in contact met Carmen 
Leenknecht, een docent van Hogeschool Gent. Ze begeleidt stagiaires die deelnemen aan een 
Erasmusproject. Jaarlijks gaat ze met verschillende studenten van Duo 2 (duaal leren) , het 
voormalig deeltijdsonderwijs, naar Imeldahof in Aruba, een voorziening die weeskinderen van 
0 tot 8 jaar opvangt.
De Wonderwijzer gaat samen met hun wonderwijze leerlingen materiaal inzamelen, dat ze met 
de stagiaires kunnen meegeven naar Aruba. Deze gaan drie keer per jaar: de eerste keer is 
midden oktober en dan nog eens in februari en in april/mei. Tijdens hun eerste bezoek tracht 
De Wonderwijzer contact op te nemen met de voorziening ter plaatse om dan te bespreken 
waarmee ze hen het meest kunnen helpen. Het Wonderwijsteam hoopt op deze manier een 
steentje te kunnen bijdrage aan beter onderwijs voor de kinderen van Imeldahof.

Wordt vervolgd …



Hou ons in het oog:
www.bsmeerbeke.be

Volg ons op de voet:

GO BS De Wonderwijzer 2021 - 2022

Kom je mee griezelen?

https://www.facebook.com/bsdewonderwijzer/

