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Enkele weken geleden deed het winteruur terug zijn intrede. De dagen 
worden steeds korter. Buiten kunnen we nu nog genieten van de mooie, 
laatste herfsttaferelen. De winter is op komst. Op school werden ook de 
eerste oudercontacten afgewerkt. Tijd om eventjes de competenties en 
het welbevinden van jullie kinderen te evalueren. 
Na de herhalingen wordt het nu tijd voor de nieuwe leerstof. De leer-
krachten zullen er alles aan doen om het jullie kind zo aangenaam mo-
gelijk te maken. 
Een gezonde geest in een gezond lichaam...  
Daarom is bewegen zo belangrijk. De nieuwe klim- en speeltoestellen 
staan reeds opgesteld op onze groene speelplaats. Nu is het enkel nog 
wachten op de valtegels.  
Volgende maand staan ook voor het eerst kindcontacten geprogram-
meerd. We willen hiermee de vertrouwensband tussen de leerlingen en 
de leerkrachten vergroten. 
Samen willen we van onze school een veilige, leerrijke, zorgzame en 
communicatieve school maken. 
Philippe Soens, Directeur 

               WOORDJE VAN DE DIRECTEUR 

Op de speelplaats van de gemeenteschool Landegem viel op de eerste 

schooldag na de herfstvakantie wat nieuws te ontdekken. Twee speel-

toestellen stonden klaar om de leerlingen te verwelkomen. 

Deze nieuwe speeltoestellen zijn onmisbaar voor het groeiende leerlin-

genaantal. 

Voldoende beweging is een noodzakelijk onderdeel van het opvoe-

dingsproject van de school. 

Dit alles werd gerealiseerd dankzij de hulp van het gemeentebestuur  

Nevele. 

                NIEUWE SPEELTOESTELLEN         



       SCHOLENCROSS HANSBEKE 

Op de tweede zondag van oktober organiseert de ‘Werkgroep Sport 

Nevele’ al jarenlang de Nevelse Scholencross. 

Ruim 70 leerlingen en heel wat ouders schreven zich in om de sportieve 

eer van onze school te verdedigen. 

Na de klinkende overwinningen in de voorgaande jaren was het niet ge-

makkelijk om even goed te doen. Maar onze meisjes en jongens stelden 

niet teleur. Zij behaalden opnieuw met ruime voorsprong de overwinning 

in het scholenklassement. 

13 leerlingen mochten op het podium pronken met hun medaille. 

Aymeric Van Damme (1), Oona Van Mulders (3), Preben Blondeel (3), 

Sienna Naessens (4), Thibo Godart (4) en Auke Van Mulders (5) wonnen 

overtuigend hun wedstrijd. 

Nioh Vlaemynck (3), Marthe Godart (5) en Arnaud Gillis (6) behaalden 

zilver. 

Joshua Vergeylen (2), Ferran Snauwaert (3), Camille Quartier (4) en Chia-

ra Finjaer (6) werden met brons gehuldigd. 

Alle deelnemers mochten na afloop van de wedstrijd een geschenk ont-

vangen. 

Een stralende zon, lachende gezichten, deugddoende aanmoedigin-

gen, sportieve hoogtepunten … 

Het was opnieuw een geslaagde namiddag. Een pluim voor de organi-

satie en een welgemeende dank! 

Meester Ivan, sportgangmaker 
 

 

  

 

Met de hele school streven we naar een gezond en sportief klimaat. 

Op donderdag 9 november werden alle leerlingen hieraan nog eens her-

innerd dankzij een kindertheater over het thema ‘Gezondheid’. 

De kinderen, zowel groot als klein, werden overspoeld met coole goochel-

trucjes, grappige geluiden, echte dieren, zelfgemaakte materialen en 

machines … Kortom, het was een fantastisch optreden om ze te laten be-

seffen wat wij allemaal nodig hebben om gezond en sportief te leven. 

 

Wat hebben we die dag geleerd? Het is belangrijk om voldoende WATER 

te drinken, een half uur per dag te BEWEGEN, maar anderzijds genoeg te 

RUSTEN, om GEZOND te eten en om ZUURSTOF in te ademen! 

         KINDERTHEATER ‘GEZONDHEID’ 

            MIDDAGTOEZICHT   

Sinds begin van dit schooljaar 

wordt het middagtoezicht op 

onze school verzorgd door  

Nanou Neerman en Joanie 

Lagae. 

 

Beide toezichters werden aan-

gesteld door het gemeente-

bestuur van Nevele. 

We wensen hen veel succes 

toe! 



een bewegingslandschap …? 

 

De eersteklassers waren vol verwachting: ze hadden namelijk ter voor-

bereiding een dansje en een liedje geleerd en de tekeningen erbij 

kronkelden van plezier! 

En ja hoor, de sporthal van Nevele bleek een waar kinderparadijs! Er 

werden 14 activiteiten aangeboden in een doorschuifsysteem. Het 

ging van klimtoestellen, een reusachtig opblaasbare rups met hinder-

nissen en tegenwind, een opblaasbaar klauter- en glijkasteel, steps en 

allerlei gekke fietsen tot schommelschijven, evenwichtstoestellen en 

een heuse klimmuur! Circusattributen en ballonnen waren er ook. 

Soms leken we olifanten, flamingo’s ... en apen waren we zeker! 

De kinderen hadden de hele namiddag glunderende gezichtjes! En 

wat hebben we gelachen bij de reuzenparachute … 

Rond drie uur werd er afgerond met een gezamenlijk bewegingslied. 

Moe en bezweet werden we weer naar school gebracht.  

Nogmaals bedankt aan de chauffeurs, (groot)ouders! 

Nog meer foto’s zijn te bekijken op de website van de school!  

       KRONKELDIEDOE …  - 1e lj. 

* Het afzetten/ophalen van de leerlingen mag enkel  

 gebeuren op de parking vóór 8 u. en na 16 u. 

DENK AAN DE VEILIGHEID VAN ALLE KINDEREN 

 

 

* De donkere dagen zijn van start gegaan.  

 Zorg dat de leerlingen opvallen in het verkeer. 

HELM OP - FLUO TOP 

 

 

* We willen er ook nogmaals de aandacht op vestigen dat 

te laat naar school komen enkel in uitzonderlijke gevallen 

kan.  

 Breng uw kind OP TIJD naar school! Het is heel erg storend 

voor de leerkrachten en de kinderen als  er klasgenoten te laat aan-

komen. 

 

 

* VERLOREN VOORWERPEN 

 Er worden nog steeds boterhamdozen, jassen, zwemzakken, koekjes-

dozen … gevonden op school. Vergeet deze niet te naamtekenen! 

 Deze spullen worden allemaal verzameld op de kast in de hoofd-

ingang van de school.  

       DENK ERAAN! 

Wij zijn nog steeds op zoek naar een nieuwe naam en 

logo voor onze school. Er werden reeds enkele voor-

stellen gedaan. Nu zouden wij graag een brainstorm 

houden  met  een 4-tal  leerkrachten  en  een 4-tal  

ouders. 

 

De ouders die hier graag willen aan deelnemen, geven hun naam 

door aan de directeur (directie@gslandegem.be) met vermelding 

‘Logo + naam school’. 

Verdere afspraken worden dan later gemaakt.  

                 ORPOEP! 

mailto:directie@gslandegem.be


Op 11 november herdenken we 

‘Wapenstilstand’. Het is nu 99 jaar ge-

leden dat de wapens zwegen van de 

Eerste Wereldoorlog. Onze school 

kreeg dit jaar op deze dag een 60-tal 

enthousiaste kinderen op de been. 

Een waar succes! Samen met een 

aantal ouders en de leerkrachten trok-

ken zij richting kerkplein. Daar stonden 

drie legervoertuigen te wachten die 

met ons rondtoerden in Nevele. Hier-

na trokken we richting kerkhof met 

héél wat andere sympathisanten. 

Plechtig herdachten we daar alle oor-

logsslachtoffers.  

 

       11 NOVEMBER         UITSTAP NAAR HET BOS - 2e lj. 

Om volledig in de herfstsfeer te komen, trokken we met het tweede 

leerjaar naar het Poekebos. 

Na een inleidend verhaal gingen de kinderen in groepjes aan de 

slag om het bos te verkennen. 

Via doe-opdrachten kwamen ze alles te weten over de bomen en 

hun bladeren. 

Ook het muzisch talent van onze leerlingen werd op de proef ge-

steld. 

Ze maakten muziek met alles wat ze vonden in het bos. 

Tussen de opdrachten door werden er veel bladeren en vruchten 

verzameld. 

Na enkele uren in het bos had iedereen een mooi gevuld zakje. 

Bij het eten van een stukje fruit genoten we van de prachtige natuur. 

Daarna werden de groepen samengebracht want het was tijd voor 

de eindopdracht. 

Dit was een loopspel waarbij iedereen zich volledig uitleefde tussen 

de bomen. 

Het was een leerrijke en plezante voormiddag!  



 

                    PELCARROUSEL - 3e lj. 

Op donderdag 26 oktober mochten de kin-

deren van het 3e leerjaar naar 

‘spelcarrousel’. Dit is een activiteit georgani-

seerd door SVS. 

 

We startten met een openingsdans. Daarna 

mochten de kinderen op 3 verschillende pla-

teaus hun bewegingsvaardigheden tonen. 

  

Er wordt gewerkt met coöperatieve spelen, 

balanceeroefeningen, springvaardigheden, 

bewegingskunsten en avontuurlijke activitei-

ten. De kinderen hebben echt genoten van 

deze namiddag!  Dit kan u ook zien bij de 

foto’s op de website.  

       TONEEL ’AMEN EN UIT’ - 1ste lj  

   

Op maandag 13 november gingen de leerlingen van het 1ste leer-

jaar naar het toneel ‘Amen en uit’ van toneelgezelschap Nevski 

Prospekt. De voorstelling ging door in De Herbakker te Eeklo. 

 

Het verhaal : 

Twee oude wetenschappers delen samen een serre vol oude ma-

chines en wiskundige berekeningen. Vanuit hun eigenzinnige cen-

trum verbinden ze zich al decennialang met de rest van het heelal. 

Dat jarenlange werk heeft geresulteerd in een wonderlijk kunstzinni-

ge installatie, waar beide heren zelf een onderdeel van vormen. 

Maar op een dag gaat één van hen dood. Van nu af aan staat de 

achterblijver er alleen voor. Hun ingenieuze systeem loopt spaak. 

En hij mist zijn kompaan. Zij hulp, zijn gezelschap, maar bovenal zijn 

vriendschap.   

Dan komt het besluit om zijn vriend terug te halen. Met zijn dode 

collega aan zijn zijde zal hij een manier zoeken om alles terug te 

laten verlopen zoals het ooit was. Maar dat blijkt niet zo heel een-

voudig ... 

De inhoud maakte ons nieuwsgierig … 
 

We hadden nog maar net onze jassen uitgedaan in de vestiaire of 

de voorstelling begon al. Twee acteurs, waarvan we eerst dachten 

dat het werkmannen waren, begonnen al te acteren en te zingen 

en nodigden ons uit om mee naar de zaal te gaan. 

Ook daar waren we verrast dat we plaats mochten nemen op het 

podium zelf. 

De spelers waren dus heel dichtbij.  

‘Amen en uit’  ging  over verlies  en hoe daarmee om te gaan.  

Over (h)echte vriendschap en over de onuitputtelijke passie om de 

grootste dromen te verwezenlijken. 

Een voorstelling die balanceert tussen een komedie en een thriller, 

waarbij de muziek een ondersteunende meerwaarde had. 

Alle gevoelens waren zeer herkenbaar: ‘blij, bang, boos, verdrie-

tig ... Het werd een ode aan de fantasie.  

Na afloop hadden de kinderen heel wat vragen. We kregen uitleg 

bij de technische snufjes en mochten samen met de acteurs hun 

attributen van dichtbij bekijken. 

Waarschijnlijk gaan we na vandaag ‘toneel’ weer wat anders be-

kijken … 

                           FLUO-DAG 
Vrijdag 24 november werd dit jaar omgedoopt tot fluodag. Onze werk-

groep  verkeer vond het een leuk en veilig idee om tijdens deze donkere 

dgeen een fluo-dag in te richten. 

De leerlingen werd gevraagd om die dag zoveel mogelijk fluo te dragen 

want goed zichtbaar zijn tijdens de winterdagen is belangrijk. 

Bijna alle leerlingen kwamen dan ook heel goed zichtbaar (fluo + lichtjes) 

naar school. Leuk om te zien! 

Die dag sloten we af met een fluo-fuif. De leerlingen genoten met volle 

teugen. Zeker voor herhaling vatbaar! 



 

    BEZOEK VAN DE GROOTOUDERS - 1e lj. 

Tijdens de W.O.-lessen in het derde leerjaar 

nemen we eventjes ‘het park’ onder de 

loep. En dat doen we niet alleen in de klas, 

maar we gaan ook echt een kijkje nemen 

in een echt voorbeeldpark: de Brielmeersen 

in Deinze. We snuiven de herfstsfeer met 

volle teugen op. We bekijken planten, bo-

men, bloemen en ook de vele dieren in het 

park. Af en toe zagen we een wild konijn of 

een eekhoorn, maar het waren vooral 

de paddestoelen die erg indrukwekkend 

waren! Als afsluitertje konden de derdeklas-

sers nog even dollen in de grote speeltuin. 

Het was een prachtige uitstap!  

       THEMA ‘HET PARK’ - 3e lj. 

In het 1e leerjaar werden de grootouders traditiegetrouw uitgenodigd 

voor een open klas namiddag. In kleine groepen volgden de  groot-

ouders samen met hun kleinkind een circuit van 7 locaties. De kinderen 

vertellen zelf wat hen bijbleef. 

In het lokaal van Kadeeke vertelde mijn oma van vroeger. Opa bekeek 

foto’s van Landegem vroeger. Er was een knipblaadje van een heel stren-

ge meester! 

In de serre kon je een ‘zjoever’ maken met een touw en een knoop! Wij 

hebben met het voetbalspel gespeeld! Mijn bomma maakte een hoedje 

van papier! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terwijl de oma’s en opa’s koffie dronken kregen ze 

een wafeltje en een truffel. 

Die hadden wij zelf gemaakt! Wij kregen ook een 

drankje hoor! 

 

Er waren oude spelen 

van hout. Sommige spel-

len waren moeilijk maar 

we hebben  veel gela-

chen. 

 

 

 

In de taalklas heb ik mijn oma voorgelezen uit een leesboekje. We heb-

ben ook een blaadje gemaakt met gekke zinnen. In de rekenklas was er 

een smartgame. Ik werkte met de flitskaarten! Wij bekeken ook foto’s op 

het digitale bord. 

In de computerklas werken was plezant omdat oma me hielp. 

Oma vond mijn kaartje met de klavertjes vier mooi! Ze zag niet meteen 

dat ik het was op die foto! 



       KALENDER 

JANUARI 
 

Maandag 8 januari: 

Attituderapport 
 

Vrijdag 12 januari: 

Nieuwjaarsreceptie 
 

Maandag 15 januari: 

Voorstelling sociale vaardigheden 
 

Woensdag 17 januari: 

Zwemmen 1-3-5 
 

Woensdag 24 januari: 

Zwemmen 1-3-5 
 

Maandag 29/01 t/m vrijdag 01/02: 

Projectweek ‘KUNST’ 

DECEMBER 
 

Maandag 4 december:  

Bezoek van de sint 

Voorstelling sociale vaardigheden 
 

Dinsdag 5 december:  

L1: medisch onderzoek 
 

Woensdag 6 december: 

Sinterklaasshow 
 

Vrijdag 8 december: 

IJsschaatsen oudercomté 
 

Dinsdag 12 december: 

L1: medisch onderzoek 
 

Woensdag 13 december: 

Zwemmen 1-3-5 
 

Donderdag 14 december: 

L5: medisch onderzoek 
 

Zaterdag 16 december: 

Smulactie oudercomité 
 

Dinsdag 19 december: 

L5: medisch onderzoek 
 

Woensdag 20 december: 

Zwemmen 2-3-5 
 

Vrijdag 22 december: 

Rapport 

Luka Mortier (03.11.2017) L5b 

Chiara Finjaer (07.11.2017) L6 

Jano Baert (09.11.2017) L6 

Lore Van Heule (10.11.2017) L4a 

Adoré Kurt (12.11.2017) L2b 

Jelle De Cock (14.11.2017) L4a 

Lena Laforce (14.11.2017) L1a 

Warre Bisschop (20.11.2017) L6 

Madelon De Mey (24.11.2017) L1a 

Remi Van Heule (24.11.2017) L2a 

Louis Moors (26.11.2017) L2b 

Axelle Roose (26.11.2017) L3b 

Jade De Vleesschauwer (27.11.2017) L5a 

Mauro De Smet (30.11.2017) L1b 

Mona De Smet (30.11.2017) L1b 

                             JARIG! 

Arnaud Gillis (02.12.2017) L6 

Oona Van Mulders (02.12.2017) L3b 

Marie Buyse (04.12.2017) L4b 

Lenny Logbo (10.12.2017) L4b 

Arsalan Ashkzaran (11.12.2017) L3a 

Gaëtan Cornelis (14.12.2017 L5b 

Arthur De Bock (17.12.2017) L5a 

Cédric Heersmink (18.12.2017) L5a 

Lars Lintermans (19.12.2017) L1b 

Lena Lintermans (19.12.2017) L1b 

Manon de Munter (20.12.2017) L5a 

Jules De Roeve (22.12.2017) L5a 

Lukas Phlips (25.12.2017 L5b 

Kyzzy Logbo (29.12.2017) L6  

Carole De Keer (31.12.2017) L2b 

Schaatsen op vrijdag 8 december. 

 

Bedeling  van de smulactie op  

zaterdag 16 december van 9 u. tot 

12 u. 

 

Nieuwjaarsreceptie voor alle leer-

lingen, ouders, grootouders op vrij-

dag 12 januari om 15.35 u. 

     OUDERCOMITÉ 

Volg het oudercomité van de Gemeenteschool 

Landegem op facebook! Like ons op 

www.facebook.comoudercomitegbslandegem  

en je blijft op de hoogte van alle nieuws! 

https://www.facebook.com/oudercomitegbslandegem/

