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ma 1 di 16

di 2 wo 17 Hoera voor juf Heleen!
zwemmen voor de oudste kleuters

wo 3 do 18

do 4 vr 19 Feest want juf Kyara is jarig!

vr 5 za 20

za 6 zo 21

zo 7 ma 22

ma 8 Welkom op de Engelhoek, Maurice! di 23

di 9 wo 24 Huda is jarig! Hieperdepiep Hoera!

wo 10 do 25

do 11 Feest voor Nore, ze mag 4 kaarsjes
uitblazen! Joepie!

vr 26

vr 12 Vrije dag= geen school! za 27

za 13 zo 28

zo 14 ma 29

ma 15 Bosuitstap naar het kluisbos en naar
het pannenkoekenhuisje.

di 30



Nieuwsbrief november 2021

Openluchtklassen in scholen Ingooigem!

Wat leuk!
Vanaf dit schooljaar starten we met een plan waarbij elke leerling van de school 3 keer op
openluchtklas gaat in de loop van zijn schoolloopbaan in Ingooigem.
We beginnen met één overnachting met de derde kleuters van Ingooigem én de Engelhoek én het
eerste leerjaar. Zij trekken naar de Boerderie in Veurne.
Daarmee zetten we extra in op integratie van de kleuters en het eerste leerjaar.

De leerlingen van het tweede en derde leerjaar gaan naar zee van maandag 27 tot en met woensdag
29 juni.

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar trekken naar de Lork op bosklas van maandag
27 tot en met 29 juni.
Inhoudelijk zal het programma zeker anders zijn als de bosklas van 4 jaar terug.
Daarover later meer.

U leest het goed: veel kans dat u als ouders dan even kinderloos zal zijn. Intussen zullen alle
Jules-kindjes en de Meesklas de wacht houden in Ingooigem, op de Engelhoek nemen de
Jules-kindjes en de Loeloe klas deze taak op zich!

derde kleuter en eerste
leerjaar op
boerderijklas
naar de Boerderie in
Beauvoorde (Veurne)

tweede en derde leerjaar
op zeeklas
in de Oesterput in Oostende

vierde, vijfde en zesde
leerjaar op bosklas
in de Lork in Kemmel

maandag 27 tot
dinsdag 28 juni

maandag 27 tot woensdag 29
juni

maandag 27 tot
woensdag 29 juni

Reizen kost geld, daar zijn we ons van bewust!
Met de verkoop van de paardenkoppen en de pannenkoeken en koekenactie, willen we een deel van
de winst gebruiken om activiteiten te sponsoren.
Daarnaast geven de oudercomités ook een financiële duw in de rug waardoor we de kostprijs kunnen
naar beneden halen voor elke deelnemer.
Voor elke leerling wordt er in totaal 27 euro gesteund in de loop van de schoolcarrière; dat is niet mis!
Dank hiervoor!



We zullen de betaling spreiden, waardoor niet alles in één keer betaald hoeft te worden.
Dit zal in schijven van 25 euro op de rekening komen vanaf februari. Dan zullen we al meer zicht
hebben op de juiste deelname prijs.
In ons schoolreglement staat de deelname vast op maximum 100 euro voor 1 overnachting en
maximum 130 euro voor 2 overnachtingen. We streven er naar om dit bedrag zeker niet te halen.

Wist je dat het oudercomité van de Engelhoek alle verplaatsingen met de bus sponsort? Dat maakt
een groot verschil;)

Visie-ontwikkeling

Vorig jaar startte ons nieuw verhaal in Ingooigem.

Daarbij zitten we mooi op schema!
Op onze tweedaagse gaan we op zoek naar een metafoor voor onze scholen.
Daarnaast zetten we in op ‘sneller samenwerken met Chrome’ nu elke leerkracht een chromebook
kreeg. Vrijdag wordt er in een teambuilding gewerkt rond onze 4 kernwaarden die in de visie zullen te
vinden zijn:

Daar gaan we voor, daar staan we voor en samen met de ploeg en de kinderen en jullie als ouders
maken we daar het mooiste verhaal van!



Schoolfeestweekend in Ingooigem op vrijdag 11 en zaterdag 12 maart 2022: Sport en Droom
Groots!

In de Engelhoek blijft het schoolfeest in het vaderdagweekend , op 11 juni.
Voor Ingooigem willen we een wijziging doorgeven: niiet in het moederdagweekend, zoals eerder
vermeld, maar wel in dit weekend van 11 en 12 maart zetten we de deuren open!
En dat mag je letterlijk nemen!
Op vrijdag 11 maart gaat “het Streuvelstoerke”  weer door, dit keer in een soort trialrun.
In rondjes startend van aan de Linde, loop je naar de U12 en dan naar de U7.
Per rondje verdien je punten die achteraf ingewisseld worden in -hoe kan het anders- een
Streuvelsbiertje of gadgets voor de kinderen.
We werken met een klaschallenge.
Lopen kan van 18u tot 21u langs het sfeervol verlicht parcours. In de Linde kan je nog even napraten
en genieten van onze eigen Croquebar.
Zaterdag 12 maart openen de deuren vanaf 16u in de Linde. Elke klas brengt een optreden en we
voorzien ook een eetfestijn.
Ons weekend is geïnspireerd op gezond sporten en leven en groots dromen!
Later meer, we hopen dat jullie er allen bij zullen zijn!

Paardenkoppenverkoop

De actie is opengezet, jullie kunnen via deze link bestellen tot 8 november. Dan zien we graag alle
formulieren terug. Bedankt voor de steun, met de winst wordt de speelhoek en zandbakhoek
aangepakt!
Wie graag pannenkoeken of koeken koopt ten voordele van de scholen van Ingooigem, kan dat via
deze link. De winst wordt gebruikt om de openluchtklassen te ondersteunen.

Herfstvakantie

Covid blijft wat schaduw geven over de vrijheid waar we zo naar snakken.
We hopen dat alle mensen die ziek zijn vlot en helemaal genezen en wensen jullie hoe dan ook een
heel fijn verlof toe!
Na de vakantie starten we met een korte week: school tot en met woensdag.
We zijn ook heel blij om op de beide vestigingen nieuwe peuters te begroeten: welkom aan boord!!

https://docs.google.com/forms/d/1fBO0ilWUfnRMvyVobeA-4ksyjLZb1pmTxVRn1kitnOs/viewform?edit_requested=true
https://scholeningooigem.myonline.store/

