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Op zaterdag 18 november 

werd opnieuw een spelle-

tjesnamiddag georganiseerd 

door het oudercomité … 

Een kindvriendelijke versie 

van de alom gekende kaart-

avond. 

Het oudercomité liet zich 

ondersteunen door ‘de Pio-

nisten’, een spellenclub die 

een volledig gamma aan ge-

zelschapspelen meebracht. 

Jong en oud kwamen aan 

hun trekken, nieuwe spellen 

werden ontdekt en de spel-

regels werden aan de 

groepjes uitgelegd. Een 

zeer geslaagde, gezellige 

familienamiddag ! 

het oudercomité zich door 

maar liefst 233 tombolaprij-

zen op te halen. En binnen 

het prijzenpotje zaten een 

aantal zeer waardevolle prij-

zen…  

Naar jaarlijkse gewoonte, 

werd ook dit jaar weer een 

tombola gekoppeld aan de 

inlegkaarten voor de spelle-

tjes. Dit jaar overtroffen de 

leden (vaste en losse) van 

Ook daarom willen we als 

school een grote dankjewel 

zeggen aan de mensen van 

het oudercomité ! 

En natuurlijk de tombola ! 

Spelletjesnamiddag  georganiseerd door het Oudercomité ! 
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Wat een gedoe, wat een 

gedoe !  Op donderdag 23 

november ontving juf Na-

thalie een zeer belangrijke 

brief ! Een brief van Sin-

terklaas waarop staat dat er  

4 spiekpietjes verdwenen 

zijn uit zijn kasteel in Span-

je ! En of we, als we die 

spiekpietjes vinden, ze op-

nieuw naar Spanje wilden 

sturen. Een heuse zoek-

tocht op school begon … 

De reporters van het Sin-

terklaasjournaal 

brachten zelfs 

verslag uit van wat 

de spiekpietjes 

allemaal uitspook-

ten in onze 

school. Verschil-

lende keren hebben kin-

deren zelfs de spiekpietjes 

gezien, maar niemand was 

vlug genoeg om hen de 

boodschap om terug te ke-

ren, te zeggen.  

Op vrijdag 1 de-

cember kwam 

Sinterklaas en 

zijn hoofdpiet ! 

En ook dit jaar 

waren er geen stoute kin-

deren EN ook geen stoute 

juffen en meesters ! 

de grootouders genieten 

van een spetterend optre-

In de namiddag kon de Sint 

en de hoofdpiet, samen met 
den van onze kleutertjes ! 

 

De Sint op bezoek ! 
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Daar is Sinterklaas ! 

LO1 

LO4 

LO3 LO 2 

LO5 

LO6 De Sint tussen de kinderen  Het Sintboek, onmisbaar ! 



 

Van 18 tot 26 november 

werd opnieuw de voorlees-

week georganiseerd in 

Vlaanderen. Dit jaar wer-

den de voorleespapa’s cen-

traal gezet. 

Als school kozen we ervoor 

om iedereen (mama’s, pa-

pa’s, oma’s, opa’s, tantes, 

ooms, …) uit te nodigen om 

in de klas van hun voorkeur 

een 

half 

uurtje 

te ko-

men 

voorle-

zen. 

Een 

ge-

smaakt initiatief. In iedere 

klas, ook in de hogere klas-

sen, werd dagelijks een half 

uurtje voorgelezen. De kin-

deren vonden het zeer leuk ! 

Dat voorlezen jaarlijks in de 

kijker wordt 

gezet, blijft 

een nood-

zaak. Want 

voorlezen is 

de manier om 

de kiem te 

leggen om zelf 

te lezen en leesplezier te 

beleven. Daarnaast zorgt 

voorlezen voor een betere 

taalontwikkeling 

en horen de kin-

deren een ruime-

re woorden-

schat. Dat komt 

dus hun spreken 

ook ten goede.  

Dat dit jaar de 

papa’s extra in de kijker 

werden gezet, komt vooral 

omdat het voorlezen thuis 

meestal door de mama’s 

wordt opgenomen. Daar-

naast heeft lezen 

toch wel een 

vrouwelijk imago, 

terwijl voorlezen 

ook heel ‘stoer’ 

kan zijn ! 

Naast de voor-

leesweek probe-

ren we als school ook extra 

in te zetten op lezen: we or-

ganiseren het niveaulezen in 

LO1 en LO4, LO3 gaat 

voorlezen in de lagere klas-

sen en LO2 en LO5 doet 

aan peer-tutoring. Daar-

naast staan we jaarlijks stil 

bij de voorleesweek, gedich-

tendag en de jeugdboeken-

week … Binnenkort wordt 

er een leeskoffer op de 

speelplaats geïntrodu-

ceerd ! En dit allemaal om 

heerlijk te lezen ... 

Voorleesweek op school ! 

Hoera voor de 

voorleespapa’s ! 

K l a nkb ord 2 .0  
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U heeft het ongetwijfeld al 

gehoord via verschillende 

mediabronnen: het M-

decreet zorgde voor heel 

wat veranderingen in het 

onderwijslandschap dit 

schooljaar. 

Maar wat houdt het M-

decreet in ? Welke gevolgen 

heeft dit nu echt op de 

werkvloer ? 

Bestaat bui-

tengewoon 

onderwijs niet 

meer ? Heel 

kort probeer ik jullie daar 

een antwoord op te geven. 

Het M-decreet stimuleert 

inclusie binnen het gewoon 

onderwijs. Concreet wil dit 

zeggen dat ieder kind recht 

heeft op een plaats in het 

gewoon onderwijs. 

Dat wil niet zeggen dat bui-

tengewoon onderwijs niet 

meer bestaat of niet meer 

zal bestaan. Alleen zal de 

doorverwijzing naar buiten-

gewoon onderwijs of de ex-

tra onder-

steuning die 

scholen kun-

nen krijgen 

vanuit het 

buitenge-

woon onderwijs anders  ver-

lopen. De doorslaggevende 

factor in  het 

opstarten van 

extra onder-

steuning vanuit 

het buitenge-

woon onderwijs of een 

doorverwijzing naar het bui-

tengewoon onderwijs, kan 

enkel wanneer we als school 

kunnen aantonen dat we 

reeds verschillende stappen 

gezet hebben met de leer-

ling, dat we reeds verschil-

lende dingen hebben uitge-

probeerd en waarbij we aan-

tonen dat de noden van het 

kind er nog steeds zijn. 

In een aantal gesprekken 

tussen school, ouders, 

CLB en an-

dere partners 

(logo, reva, …) 

kan het CLB 

beslissen om 

een verslag te 

schrijven zodat de nodige 

ondersteuning kan aange-

vraagd worden. Deze aan-

vraag wordt dan bekeken en 

er wordt afgewogen waar de 

nood het hoogst is. Daar 

gaat de ondersteuning 

naartoe.  Dit schooljaar mo-

gen we rekenen op 4 extra 

mensen: juf Sabine vanuit 

het ondersteuningsnetwerk 

OVA, juf Greet, juf Cari-

ne en juf Griet vanuit het 

expertisenetwerk. Afhanke-

lijk van welke kinderen ze 

begeleiden, zijn zij 1, 2 of 

meerdere uren bij ons op 

school aanwezig. 

Het M-decreet in de praktijk ! 

Ieder kind heeft recht op een plaats in 

het gewoon onderwijs. 
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Alle partijen samen, ouders, school, 

CLB en alle externen beslissen wat er 

zal gebeuren en of de school nog 

andere maatregelen kan nemen. 



 

Na de klusjesdag eind sep-

tember, kwam er een nieuwe 

nood aan het licht in onze 

afdeling. Een optimaal ge-

bruik van het groene ge-

deelte, de tuin, zou veel 

meer speelmogelijkheden 

bieden aan de kinderen. 

Er werd op zoek gegaan 

naar een bereidwillige part-

ner die ons op weg kon zet-

ten en een plan kon uitteke-

nen. Er ging wat tijd over … 

maar het plan is er … nu nog 

de uitwerking. We gaan 

voor meer groene elementen 

met spelplezier uit natuurlij-

ke materialen en spelen met 

natuurlijke elementen … In 

januari volgt een vergade-

ring met de ouders en wordt 

er een werkschema op po-

ten gezet. Hopelijk kunnen 

de kinderen in de zomer 

reeds genieten van de nieu-

we tuin ! 

 

KBO Melden: grootse plannen voor de 

tuin 

Spelplezier halen uit 

natuurlijke materialen en 

spelen met natuurlijke 

elementen, daar gaan we 

voor ! 

K l a nkb ord 2 .0  
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Kerst in LO 1 en LO 2 
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KBO Leupegem—Melden: een school waar ‘zorg dragen’ bovenaan 

staat. 

Als school vinden we het belangrijk om ‘zorg te dragen’: 

• Zorg dragen voor uw kind: aandacht hebben voor uw kind, aan-

dacht hebben voor de ontwikkeling van uw kind. En dit vanuit 

een zorgzaam oogpunt. 

• Zorg dragen voor u als ouder: aandacht hebben voor uw zorgen 

als ouder, samen op weg gaan, samen onze zorgen over de ont-

wikkeling en/of opvoeding van uw kind te delen. 

• Zorg dragen voor de omgeving en de natuur: met onze wereld 

zorgzaam omspringen zodat hij ons nog lang zoveel kan bieden. 

En die zorgzaamheid voorleven en doorgeven aan de kinderen 

die school lopen bij ons. 

• Het aspect ‘zorg dragen’ een invulling geven aan de kinderen en 

ook onze kinderen leren om zorg te dragen voor elkaar, voor de 

leerkrachten, voor de ouders, … voor de omgeving, voor de we-

reld. 

Oudercontacten ! 

• 26/02 en /of 27/02 

 

Januari: pannenkoekenver-

koop door het oudercomité ! 

 

6de leerjaar heeft een druk 

programma ! 

• 23/1: info secundair 

• Febr: KDOO-dagen 

• Febr—Ma: MEGA 

 

 

Spektakel door de kinderen 

• 16/03 

• Qubus Oudenaarde 

 

 

Opgelet:  

woensdag 7/103 

pedagogische studiedag 

geen school 

 

Wat mag u nog verwachten ? 

 

Vontstraat 53 

Hevelweg 3 

Telefoon: 055/30 18 85 

info.leupegem@kbonet.be 

SAMEN ZORG DRAGEN 

KB O Leu pegem  

Bezoek ons op het web: 

www.kbo-leupegem-melden.be 


