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APPELMOES MAKEN in het tweede leerjaar 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Nieuwsbrief november 2019 

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. 
 
 

 
 

Vol enthousiasme maakten de koks van het tweede leerjaar 
lekkere, verse appelmoes. Daarbij kwamen de appels van de 
appelbomen uit onze klastuin goed van pas. 

 



 
 
KOEKJESVERKOOP 
Dit jaar werd onze pannenkoekenverkoop uitgebreid met een aanbod speculooskoekjes en 
mini-wafeltjes. Het werd opnieuw een hele goede verkoop: we verkochten met z’n allen 
maar liefst 910 pakjes/dozen in totaal! Dank je wel aan iedereen die ons op deze 
manier steunde! 
 
Zien en gezien worden! 
De herfst is het land binnengeslopen en de 
wintermaanden zitten er aan te komen. 
's Ochtends later en 's avonds vroeger donker. Tijd 
om aandacht te besteden aan je zichtbaarheid in 
het verkeer. 
ZIEN IS BELANGRIJK, MAAR GEZIEN WORDEN IS VAN 
LEVENSBELANG ! 
Enkele belangrijke tips: 
Fietser : 
Een fluohesje is sterk aangewezen. Zorg er voor dat 
je bij schemering of bij nacht vooraan een wit licht en achteraan een rood licht hebt. Deze 
lichten zijn niet verplicht op de fiets zelf, je kan ze dragen of bevestigen op je jas, zolang ze 
maar goed zichtbaar zijn. 
Je moet echter op je fiets wel een witte reflector hebben vooraan, en een rode reflector 
achteraan. In de spaken van het voor- en achterwiel moeten telkens twee gele of oranje 
reflectoren zitten of de banden moet zijdelings voorzien zijn van een reflecterende strip. 
Ook in de pedalen moeten tevens gele of oranje reflectoren bevestigd zijn. 

Voetganger : 
Draag zeker een fluojasje of andere reflecterende accesoires. In de handel zijn verschillende 
hulpmiddelen te koop : reflecterende armbanden, reflecterende enkelbanden,… 

VEILIG	OP	WEG,	ALTIJD	EN	OVERAL	!	
	

SPORTSPROKKELS 
Voetbaltornooi – zesde leerjaar 
Het zesde leerjaar beleefde maandag, 21 
oktober een sportieve namiddag. Ze namen 
deel aan het interscolair voetbaltornooi. De 
kinderen speelden samen met leerlingen van 
andere scholen wedstrijdjes van 5 spelers 
tegen 5 andere spelers. De papa van Noor 
hielp als scheidsrechter alles in goede banen 
leiden. HARTELIJK DANK hiervoor!  
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