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GPS
Gezondheid-Pastoraal-Sport

Allerheiligen
Allerzielen

Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud.
Tijdens de Voorleesweek ’18 zet Iedereen Leest graag het belang
én het plezier van voorlezen in de kijker. Dit jaar ligt de focus op
baby's en peuters.
In VB KLIM-OP zullen de oudsten voorlezen aan de jongsten.
Gezellig wordt dat! Lees je zelf ook eens extra voor tijdens de
Voorleesweek?
Hoe kun je interactief voorlezen aan je kind?
• Voor het lezen bekijken we samen het boek. (voorspellen)
• Tijdens het voorlezen
- wijs ik plaatjes aan.
- laat ik mijn kind de plaatjes aanwijzen.
- praten we samen over het verhaaltje of plaatjes.
- stel ik vragen over het verhaaltje of plaatjes.
• Na het voorlezen praten we nog even na over het verhaal.
(boekenpraatje)

11 NOVEBMER
HERDENKING WAPENSTILSTAND
1914-1918

Ik voel je in de hagel,
ik voel je in de regen.
Ik voel je in het briesje
dat de blaadjes laat bewegen.
Ik voel je in de warmte,
ik voel je in de kou.
Overal en nergens voel ik jou.
(Bette Westera)
Vriendschap in de kijker
Oktober
‘Vrienden zijn vriendelijk’

Parus

(uit: Geluk voor kinderen - Vriendschap)

Wegwijs
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Binnenweg

Welkom op het grootouderfeest samen met
Sint-Maarten en onze kleutertjes!

Geflitst
MOEF JE MEE,
A MILE A DAY?

DE SPEELPLAATSWERKING
Alles op zijn plaats

Zijn jullie braaf geweest?

Naar jaarlijkse traditie zetten onze kleutertjes in de “maand van senioren” hun
beste beentje voor, samen met hun grootouders én Sint-Maarten.
Tijdens een gevarieerd middagprogramma verwennen onze kleuters de grootouders met liedjes en dansjes. We zorgen voor een koffietafel met een lekker
gebakje voor iedereen. Alle (groot)ouders krijgen nog een uitnodiging en we
verwachten op vrijdag 9 november dan ook veel volk in de parochiezaal.
Het derde leerjaar ‘moeft’ mee tijdens de sportweek!
Op maandag 8 oktober 2018 trokken de leerlingen van het 3de leerjaar
naar de sporthal in Sint-Lievens-Houtem om de sportweek in te vliegen. De
leerlingen maakten kennis met verschillende sporten zoals basketbal,
baseball, ringstick, netbal. Een conditieomloop stond ook op het programma.
De hele week
oefenden we op het
lopen van 1 mijl. Op
vrijdag slaagde iedereen
hierin! Bravo!
Onder de middag genoten
we nog van de laatste
zonnestralen. We aten
onze boterhammetjes
buiten op en ravotten op
de speeltuin!
De leerlingen genoten van
deze leuke, sportieve
maar toch wel
vermoeiende week.

Maandpunt

Kleuters: Oortjes open voor mama, papa, de juf en mijn vriendjes.
1ste graad: Er is er maar één die praat, zodat het luisteren beter gaat.
2de graad: Zet ik zelf eens een stapje opzij?
3de graad: Durf ik het eens stil maken?

Ik vraag of
het mag

Stop is
stop

Ik luister, kijk, zwijg …

Na twee maanden ravotten
op de nieuwe speelplaats
kunnen we concluderen dat
het speelplaatsproject zijn
doel niet gemist heeft! De
speelplaatsafspraken zijn
door alle leerlingen gekend
en worden reeds vlot nageleefd. De afspraken
worden natuurlijk op regelmatige basis opgefrist,
zodat alles optimaal blijft
verlopen.
Op die manier blijft de
speelplaats een leuke plek
om te vertoeven en daar
streven we naar!

Gezondheidspunt

Muts, jas, sjaal en wanten aan,
zo kan ik fijn spelen gaan!

Wegwijs
@5L-6L
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Afrit klas
Nieuws uit de klassen

VERKIEZINGSDEBAT IN VB KLIM-OP BAVEGEM
Na zes jaar was het weer zover: Gemeenteraadsverkiezingen 2018!
Ook de leerlingen van de derde graad van KLIM-OP Bavegem keken vol verwachting uit naar het programma van
de Houtemse partijen. Hoe kon je dit beter te weten te komen dan door een verkiezingsdebat te organiseren in de
klas zelf.
Met veel enthousiasme gingen de verkiezingskandidaten van CD&V, Nieuw Houtem, SP.a - Groen, Open VLD en
NVA, op de uitnodiging in.
Vrijdagnamiddag 28 september was het dan zover. De vijfde - en zesdeklassers vuurden heel wat vragen af. Wat
zullen de verschillende partijen ondernemen voor de jeugd? En zullen ze wel voldoende opkomen voor het milieu?
Er werd hevig gedebatteerd en de politici legden elkaar al eens het vuur aan de schenen. Tot grote hilariteit van de
klas!
Kortom, het werd een interessante namiddag die voor onze leerlingen heel wat duidelijkheid bracht over de basis
van onze democratie. Daarna gingen ze zelf aan de slag met het organiseren van leerlingenraadverkiezingen: van oproepingsbrief tot het tellen van de stemmen. Net echt!
Voor de grote stembus hebben onze 11-12-jarigen nog wat tijd. Maar weet…, zij zijn onze politici in spe en op school
kunnen ze met een zetel in de leerlingenraad al beginnen oefenen!

Op de foto: De derde graad VB KLIM-OP samen met kandidaten Nadia De Troyer, Marleen Eeckhout, Tim De Knyf, Jeroen Prové, Tom De Meyer en Gaelle De Wandel.

De leerlingenraad ’18- ’19 werd verkozen! De 10 zetels werden verdeeld. Er ontstond een coalitie
tussen volgende partijen.

Zeb’s

Thor, Jules, Maxim, Dries, Mauro, Théophile

N-KO

Geike, Elysia, Lotte

GO Sport

Xander

Wegwijs
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Weg kwijt?

Karweidag Klim-Op 2018
do 1
ma 5
di 6

dank u wel!

wo 7
do 8
vr 9
zo 11
ma 12

Grootouder- & St.-Maartenfeest
Wapenstilstand

do 15

Zwemmen
PAM 5L
Start Voorleesweek
Maandviering
Plastic soep 3L
Zwemmen 3K
Verg. Oudercomité 20.00 u.
MIAT &co 4L
Sport 5L
Kaaihoeve 3K
zwemmen
Leefrapport 2

vr 16

Verloren voorwerpen

Kalender

Allerheiligen
Livinuswandeling 4L
Aelmoeseneiebos 6L
Folkloremuseum 2L
SVS voetbal 3L-4L
Sport 6L

ma 19

Voorkom verloren voorwerpen, naamteken de kledij
van uw kind(eren). Tip: www.goedgemerkt.nl

di 20

Familienieuws

do 22

Wij gedenken in onze gebeden...
vr 23
Victor Fonck, Grootvader van juf Barbara en overgrootvader van Jade (2K)
do 29
Georgette Brantegem, Oma van Thijs (4L), Nell (oud-leerlinge)
vr 30
Nadine Verhecken, Tante van Jorre (5L), meter van Jitte (3L)

Jaarmarkt - Facultatieve verlofdag

JAARMARKTRESTAURANT
11 en 12 november 2018 in het Sint-Lievensinstituut

er
Zondag 11 novemb
vanaf 14u

de inkomhal
Jaarmarktcafé in
bier - frisdrank
koffie - jenever -

Maandag 12 november

Jaarmarktrestaurant

Maandag 12 novem
ber

vanaf 8u

Jaarmarktcafé in
de inkomhal
verse soep - belegd
e broodjes
koffie - jenever bier - frisdrank
vanaf 11u
in de refter

Friet en frikadelbar,Varkensgebraad
Volwassenen 16 euro
Kind 		
10 euro

(Opbrengst ten voordele van het onderhoud van de schoolbus)

Boekentastip november
Laat je zien in het verkeer.

