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Een tapijt van kleurrijke bladeren en takken, de dagen worden korter. De natuur komt tot rust en
neemt een lange aanloop naar de wintersprong. Dit is bijna een uitnodiging aan ons om zelf ook

even tot rust te komen. En kijk… daar is de herfstvakantie al. Een ideaal moment om op deze
uitnodiging in te gaan. Tijd om te genieten van de natuur en heerlijk te ontspannen met een goed

boek. 
 

Onze leescoach, juf Nadine, kwam alvast de voorbije weken in heel wat klassen langs om voor te
lezen en de kinderen mee te nemen in verschillende verhalen. Ook op het ouder- en grootouderfeest

in de Kloosterstraat stonden boeken centraal en op het grootouderfeest in Lemberge konden de
grootouders samen met hun kleinkind genieten van een deugddoende wandeling. Wat was het fijn al

deze dankbare en genietende gezichten te zien.
Meester Stan startte deze maand met de digitale studie. Heel wat kinderen maken hier gebruik van
om op dat moment hun taken op een tablet of laptop te maken met de nodige ondersteuning. Ze

zijn heel enthousiast en het leert ons ook dat veel kinderen al vlot aan de slag kunnen met
bijvoorbeeld Bingel en Kabas maar er ook nog wat vaardigheden zijn waar ze nog op kunnen

oefenen. Meester Stan is alvast, samen met de leerlingen van de derde graad, aan de slag gegaan
om de digitale vaardigheden te oefenen. Op onze pedagogische studiedag konden ook de

leerkrachten verschillende nieuwe tools leren kennen om vlot en veilig digitaal aan de slag te gaan
met de kinderen.

 
We kijken alvast uit naar wat november brengt maar eerst … ontspannen en genieten van een

deugddoende vakantie!
 

Sophie Lejeune en Rebecca Pauwels
 



Donderdag 10 november : rapport 1 
 
 

Vrijdag 11  november : verlofdag Wapenstilstand
 
 

Week van 14 november : oudercontacten kleuter en lager 
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Kleuter

Buiten zijn er veel meer beweegkansen wat bijdraagt tot hun ontwikkeling. 

Buiten zijn is zeer goed voor de oogjes omdat een kind zijn blik meestal richt op iets wat
verder van zichzelf staat. Het is bewezen dat kinderen die veel buiten zijn minder snel op
een bril zijn aangewezen. 

Buiten zijn is goed voor het opbouwen van weerstand. Leve het zonnetje en de frisse lucht. 

Buiten spelen maakt een kind ook socialer en sterker. 

WIST JE DAT  
het belangrijk is om een kind zoveel mogelijk buiten te laten spelen en op

ontdekking te laten gaan? En dit om verschillende redenen : 

Dus daarom gaan we met de kleuters van de Bergwegel heel veel naar buiten om hen ook
daar veel ontdek-en leerkansen te bieden. 
Naast onze reeds bekende, beroemde of noem het beruchte bosdagen gingen we deze
maand ook extra op ontdekking in onze schoolomgeving om de verandering van het seizoen
waar te nemen. 

We deden dit deze keer onder begeleiding van de Heer en Mevrouw Vliegenzwam. 
We gaven de kinderen de kans om zelf rond te kijken, dingen te ontdekken, verwoorden en te
tonen aan elkaar. Op hun tempo. Zo mooi om de verwondering te zien van die kleuters en hen
letterlijk met hun handjes en ogen op ontdekking te zien gaan. Wat wroeten in de grond en
tussen blaadjes, soms echt op hun buik gaan liggen om iets te bekijken en dan fier als een
gieter hun vondst komen tonen en in de lucht steken. 

 

Gilko Afd. Bergwegel
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DOOR JUF ANNIEK
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En wat is de favoriet van een kleuter om te verzamelen of noem het hamsteren????
(antwoord op deze vraag, zie onderaan) 

Buiten zijn verveelt nooit! 

Met de vakantie voor de deur een uitnodiging om als volwassenen ook eens tijd te maken om
buiten te gaan “spelen” en “ontdekken” samen met je kind(eren). Veel plezier!

Antwoord op de vraag :  stokken en steentjes 
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Fundels brengt de mooiste verhalen en prentenboeken tot leven! 
 

Op een kindvriendelijke en speelse manier stimuleert Fundels de taalontwikkeling van
kinderen van 3 tot 7 jaar. Geniet in Fundels van meer dan 120 prenten-en leesboeken,

waarbij in elke activiteit het verhaal en het boek centraal staan. 
 

Via hun 'Mijn Bibliotheek-profiel' hebben bibliotheekbezoekers recht op 7 jaarlijkse
ontleningen voor een periode van 4 weken per boekje. 

 
Dankzij extra ontleen-mogelijkheden in schoolvakanties kan een gebruiker tot 25

boekjes per jaar ontlenen. 
 

https://merelbeke.bibliotheek.be/fundels  
.
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