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Nieuwsbrief november 2018

Pannenkoekenverkoop
Dit jaar was onze pannenkoekenverkoop terug een groot succes! Er werden
988 pakken pannenkoeken verkocht!
DANK JE WEL AAN IEDEREEN DIE ONS OP DEZE MANIER STEUNDE! Laat het
jullie smaken!

Sportsprokkels
Nationale veldloop:
Op dinsdagnamiddag 25 september waren er verschillende ouders en
grootouders getuige van de deelname van hun kind aan de nationale
veldloop in de Groene long in Oostrozebeke. De nationale veldloopdag
vierde dit jaar haar 30ste verjaardag.
Dankzij de medewerkers van heel wat vrijwilligers verliep alles in goede
banen. De derde kleuterklassers genoten van een eerste kennismaking
met het loopparkoers. Er werd voor hen geen klassement opgemaakt.
Elke kleuter kreeg van het gemeentebestuur, net zoals de voorbije jaren,
een houten dominospel cadeau voor hun inzet. De foto’s van de
veldloop kan je bewonderen op volgende link:
https://www.facebook.com/Oostrozebeke/

Ik ben de herfst.
Ik ben de regen.
Ik ben de storm.
Zoek mij maar op,
ik sta in alle gedichten.
Houd mij maar vast,
ik heb het koud en ik
ben moe,
en nog zoveel bladeren
aan de bomen,
nog zoveel bladeren
overal.

Dit vonden de kinderen van klas 1 en 2 van de sportklas...
heel fijn.
plezierig om in stapelbedden te slapen op hotel.
supertof.
fijn om te spelen in de speeltuin.
toffe sporten.
minigolfen was megaleuk.
leuk dat iedereen erbij was.
het eten was lekker.
"Iep" was een mooie film.
fijn om samen de tanden te poetsen.
...
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Kortom: een geslaagde tweedaagse sportklas!

Park- en bosspelen
Vandaag trokken we met het 3e en het 4e leerjaar naar park
Casier te Waregem. Daar konden de kinderen in groepjes een
bosspel spelen. De zon was alvast van de partij! Het was een
geslaagde en sportieve voormiddag!

Sportklas 3 + 4
Op 6 en 7 september gingen we met het derde en het vierde leerjaar op tweedaagse naar Hernieuwenburg te
Wielsbeke. De kinderen konden er proeven van heel wat vernieuwende sportactiviteiten gegeven door ervaren
monitoren. De kinderen genoten volop van sport en spel. Ook het overnachten was voor veel kinderen een
zeer leuke ervaring! Het was alvast een toffe start van het nieuwe schooljaar!

Andere sportactiviteiten
•
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Op 19 september werd de dag van de sportclub gehouden.
Diezelfde dag trokken we met een gedreven groep kinderen
naar de eerste loopwedstrijd van het loopcriterium-centraal van
MOEV (vroeger SVS) in Pittem. De laatste wedstrijd gaat door op
7 november in Meulebeke. We kijken er al naar uit.
De kleuters van de derde kleuterklas gingen in de maand
september al drie maal met juf Katleen naar het zwembad.
Op maandagochtend 22 oktober nam het zesde leerjaar deel
aan een interscolair voetbaltornooi.
Op woensdagnamiddag 24 oktober trokken enkele kinderen en
een grootouder naar het dienstencentrum van Wielsbeke om
daar te (leren) kaarten (manillen) met senioren.

Verkeerswandeling
Onder begeleiding van de politie gingen de leerlingen van
het vierde leerjaar op stap in het centrum van
Oostrozebeke. Ze herhaalden de richtlijnen bij het
oversteken van een zebrapad. Het belang van
zichtbaarheid (de fluojas) werd ook nog eens goed
benadrukt! Door de slechte weersomstandigheden konden
de leerlingen zelf goed het nut van de fluojas ervaren!
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