
 

            Kalender oktober 2018 

            scholen Ingooigem  

ma 1  di 16 peuters+ 1ste kleuters: toneelvoorstelling  
1+2+3: zwemmen 

di 2 1+2+3: zwemmen wo 17 1+2+3: bib 
3de+4de lj: trefballtornooi  

wo 3 NM: lager: rugby tornooi  do 18 4+5+6: bib 

   do 4 Omgekeerd 10-minutengesprek vr 19 wenmoment nieuwe peuters 

vr 5  za 20  

za 6  zo 21  

zo 7  ma 22 Bestelling bloembollen: einde 

ma 8 2de kleuter: bib 
2: uitstap naar de Gavers : bijtjes 
verkennen 

di 23 4de lj: Noord - Zuiddag 
4-5-6: zwemmen 
6: infoles Child Focus 
 

di 9 start bloembollenverkoop 
4-5-6: zwemmen 

wo 24 ouderavond vormelingen 

wo 10  do 25  

do 11  vr 26 1: NM: medisch onderzoek 

vr 12 4+5+6: sportdag za 27  

za 13  zo 28  

zo 14  ma 29  

ma 15 5+6: fietsbrevet di 30  

  wo 31  

 

Wist je dat dit schooljaar in alle klassen van het lager kindcontacten worden georganiseerd ? Tijdens 
deze babbel (tussen leerling en leerkracht) gaat het over wat de leerling bezighoudt, daarbij wordt een 
aanzet gegeven tot zelfreflectie en formuleren de oudste leerlingen actiepunten. In de weken en maanden 
nadien proberen ze samen aan de actiepunten te werken. Lees binnenkort meer info op  schoolwebsite. 

 



Oog voor lekkers 

 
Met de steun van onze ouderraden kunnen we elke woensdag fruit aanbieden. 
Dit wordt voor een klein deel gesubsidieerd, maar het grootste budget komt van de ouderraad-kas. 
Bij deze een dank je wel  aan de ouderraad om elk kind elke week te prikkelen met een gezonde en lekkere 
hap fruit. 

 
 
 

Vrije basisschool: werkplekstudenten 

 
Van oktober tot mei zullen er op de Vrije basisscholen van Vichte, Ingooigem en de Engelhoek elke dinsdag 
en donderdag 5 studenten kleuter-en lager onderwijs aan werkplekleren doen. 
Dit is een samenwerking tussen de lerarenopleiding en enkele basisscholen waarbij vooral 
leren vanuit de praktijk centraal staat. Per week hebben de studenten 2 werkplekdagen, 2 lesdagen en 1 dag 
zelfstudie of stagevoorbereiding. De studenten observeren, begeleiden waar mogelijk en geven 
oefenmomenten. Naargelang  ze de kinderen en de klasgewoontes beter kennen, nemen ze op de duur ook 
een week de klas volledig over. 
Deze studenten worden begeleid door een interne coach (juf Vicky) en vanuit de hogeschool 
VIVES. 
Voor onze school zijn volgende studenten aangesteld : Emma De Wulf en Jana Verlodt uit 
Deinze, Jari Truye uit Avelgem, Elise Voet uit Kluisbergen en Lauren Deriemaeker uit Ronse. 
We heten hen van harte welkom en wensen hen leerrijke werkplekstages toe. 
 

MOS 

 
 
Het dossier voor de Vrije Basisschool is ingediend! We hopen op een goedkeuring 
in de loop van de maand oktober. 
 Hopelijk kunnen de eerste werken doorgaan in het najaar! We zullen jullie 
helpende handen zeker kunnen gebruiken.  
In de Gemeenteschool zitten we nog in de ontwerpfase en kijken we om de 
plannen ook dit schooljaar te vervolledigen. We houden jullie zeker op de hoogte! 
 

In dit verband ontvangt u binnenkort nog een andere brief: 
We willen in de school graag voorjaarsbloemen zien groeien en bloeien. Met een kasactie bieden we 
daarom bloembollen aan. U kan bloembollen bestellen om thuis uw tuin of balkon te verfraaien, maar u kan 
even goed een bestelling doen en deze schenken aan de school. Elk oudste kind per gezin zal een 
bestelformulier meekrijgen met meer uitleg. 
U steunt de school en helpt mee met vergroening: als dat geen twee leuke vliegen in één klap zijn! 
 
 
 



Foto’s 

 
Wist je dat we op de site foto’s posten? Op deze link kan u verder klikken en genieten van de sfeer. 
http://www.scholeningooigem.be/beeldmateriaal/  
Op de facebookpagina (Scholen Ingooigem) van de school vindt u praktische info. 
 

Terugblik op de Groote Oorlog: 2 dagen in Tiegembos. 

 
Maandag 10 en dinsdag 11 september was Tiegembos even de arena van een groots gebeuren. 
Op maandag speelden 385 kinderen van alle 2de en 3de leerjaren samen. Op dinsdag was het de beurt aan 
de ruim 500 leerlingen van 4de, 5de en 6de leerjaar. 
Een inleeftoneel leidde alles in, daarna volgde een doorschuif met leuke activiteiten. 
Een appel, brood en soep vormden de kost van die dag. 
De last post luidde het einde van de inleefdag in. Dank aan allen die deze dagen tot een mooi gebeuren 
maakten, niet in het minst de kinderen die zich ten volle gaven. 
Foto’s vindt u op de site van de school. 

 
 

Vuurlinie, initiatief van de gemeente. 

Ook alle kleuters en de kinderen van het eerste leerjaar worden betrokken bij de herdenking van de Eerste 
Wereldoorlog. In elke klas wordt een lestijd gewerkt rond “vrede, goedmaken, oorlog”. “Boompje boompje” 
wordt  de workshop voor de peuters, eerste en tweede kleuter. De derde kleuters leren over “het verhaal van 
Frank”.  Alles wordt bedacht en gestuurd door Casa Blanca; twee Anzegemse zussen die al heel wat ervaring 
hebben met kunst en cultuur. Meer info over hen op http://casablancavzw.be/over/. 
 

Streuveltoerke 

 
Dank aan alle deelnemers en bezoekers voor jullie aanwezigheid van zaterdag. De overschot van de 
pralientjes schenkt de ouderraad voor het grootoudersfeest van de kleuters: lekker! 

http://www.scholeningooigem.be/beeldmateriaal/
http://casablancavzw.be/over/

