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Beste ouders en leerlingen,
De herfstvakantie staat voor de deur en deze hebben we bereikt na een
periode van hard werken, ons heel strikt aan de maatregelen houden en
elkaar bijstaan waar nodig.
Via deze weg wensen wij u te danken! Met weinig
woorden kunnen wij rekenen op uw medewerking
en begrip. Ook al laten wij niet meteen ouders toe
op school; wij zijn steeds bereikbaar via telefoon,
mail en indien u ons dringend wil spreken, plannen
we een fysiek overleg. De leerlingen trouwens
zetten evengoed hun beste beentje voor en
beseffen wat van hen wordt verwacht. Dikke pluim !
De leerlingen en personeelsleden bleven de afgelopen weken gespaard
van het vervelende Covid-beestje. Laat ons hopen dat de herfstvakantie
enerzijds een break mag betekenen in het verspreiden van het virus en
anderzijds iedereen de kans mag bieden terug energie op te doen om zo
de immuniteit te versterken zodat we terug aan de slag kunnen en de
kerstvakantie vlot kunnen halen.
De afgelopen 2 maanden werden de leerlingen van zeer nabij opgevolgd
en waar nodig werd het lesprogramma bijgestuurd in overleg met de
pedagogische begeleidingsdienst. Toch stellen we vandaag vast, na
objectieve meting, dat er heel wat kinderen weinig tot geen achterstand
hebben opgelopen omwille van het heersende coronavirus. Dit stemt
ons hoopvol.
We vinden het spijtig u niet fysiek te kunnen uitnodigen tot het
oudercontact. Elkaar zien en spreken werkt nog steeds vlotter en
persoonlijker dan een oudercontact te voeren via de telefoon.
U mag binnenkort een mail verwachten van de juf waarin zij een
moment zal voorstellen u telefonisch te contacteren ter bespreking van
de schoolvorderingen en het socio-emotionele welbevinden van uw kind.

Ilse Delombaerde

Herfstvakantie
Van maandag 2 tem.
woensdag 11 november

https:/www.facebook.com/basisschoolhetbollebos
basisschoolanzegem.be

Run for juf Ilse

Voor de snelle beslissers …
Volgende gadgets zijn nog in
de aanbieding. De opbrengst
wordt integraal op de rekening
van het Kinderkankerfonds
gestort.
Desinfecterende spray € 6;
2 voor € 10
Lippenbalsem € 3
Paraplu € 12

Innige deelneming
Onlangs nam de familie
afscheid van:

Carlos Demunter; vader van juf
Veerle; 2de kleuterklas
Marc Boudringhien; vader van juf
Tania; 3de kleuterklas en Petra;
onderhoudswerkvrouw
André Balcaen; overgrootvader van
Julles en Maud Vandenhaute
Jeanninne Deconinck; moeder van
Carletta; busbegleidster
Pol Desimpel; opa van
Juliette en Solène Kernin
Via deze weg veel
troost en sterkte
toegewenst aan alle
familieleden.

POL-team en Ouderpraat

Recent werden de structuren van de ouderraad en
Vriendenkring aangepast. Beide verenigingen zetten
zich hard in om samen te komen tot hetzelfde doel;
namelijk de school logistiek en financieel ondersteunen door gezamenlijk activiteiten zoals het eetfestijn,
het paasontbijt en het schoolfeest te organiseren.
Waarom dan niet de handen in elkaar slaan en samen 1 organisatie
vormen ? Het POL-team kreeg vorm en organiseerde onlangs de
Takeaway.
POL staat voor personeel, ouders en leerkrachten.

Naast het organiseren van festiviteiten vinden wij het belangrijk de
stem van de ouders niet te verliezen op vlak pedagogische items.
Eenmaal de pandemie achter de rug zullen wij ernaar streven minstens
3x per schooljaar samen te komen en te luisteren naar uw bezorgdheden. Daarnaast bestaat evenzeer de mogelijkheid om schoolprojecten
mee te helpen vormgeven.
Binnenkort mag u een uitnodiging verwachten en kan u aangeven al dan niet
deel uit te maken van het nieuwe concept
dat de naam zal dragen Ouderpraat. Een
online meeting kan een tussenoplossing
betekenen in deze onzekere tijden.

Wij stellen onze nieuwe collega voor en heten haar
welkom op onze school
Ik ben Ann Van Den Heede, ik ben 36 en
mama van 2 dochters. Ik ben woonachtig te
Olsene.
Ik sta te werk in het Bollebos als
kinderverzorgster in de peuterklas bij Juf
Sofie.
Ik ben reeds 9 jaar tewerkgesteld in het
onderwijs.
Creativiteit is mijn tweede natuur, ik hou
ervan om te knutselen, naaien, houtgravuren,
Ik hou van muziek, zingen en ook een
avondloopje staat vaak op mijn agenda.

Supporteren voor papa Sep !

…

De Groene Ridders
Dit jaar zijn we in oktober op stap geweest met de Groene Ridders. Deze
keer was het de beurt aan het vijfde leerjaar. Wat ons vooral opviel is
dat er weinig afval van buitenaf in onze emmers zat, dit is dus heel
positief. We hebben jammer genoeg wel heel wat koekenpapiertjes
gevonden. Bij deze een oproep van de Groene Ridders om de verpakking
van de koekjes thuis te laten en de koekjes in een naamgetekend
koekendoosje mee te nemen naar school. Een kleine daad die ons helpt
om het schooldomein net te houden.
Juf Charlotte.

Nieuws uit de klas van juf Sofie
Herfst in het bollebos

Tijdens het thema ‘herfst’ gingen we meermaals wandelen in ons schoolbos. We gingen op zoek naar blaadjes,
eikels, kastanjes, paddenstoelen… en zagen zelfs hier en daar een kaboutertje verschijnen.Wat is het leuk om te spelen in ons mooie schoolbos.

Hetbollebos-1ka.blogspot.be

Nieuws uit de klas van juf Sharon
‘Lekker en gezond’ in de eerste kleuterklas!

Koekjes en snoep kunnen lekker zijn, maar groenten en fruit zijn ook
heel fijn!
We leerden wat lekker is en gezond, groentjes knapperig en appeltjes
rond…
Soep en appelmoes maakten we klaar in de klas. Voortaan mogen er
meer lekkere groentjes en fruitjes in de schooltas!

Lees meer
http://sharonvancoppernolle.blogspot.com/

Nieuws uit de klas van juf Veerle
Op vertelwandeling in Tiegembos
Op donderdag 24 september trokken we samen met de kleuters van K3 naar Tiegembos. Daar luisterden we naar 3 spannende
verhalen.

Herfstkriebels

Lees meer:
HetBollebosJufVeerle.blogspot.be

Nieuws uit de klas van juf Tania
Paddenstoelen zoeken.
We gingen op zoek naar paddenstoelen in het schoolbos en vonden er vééééél !!!

Integratiemoment
met eerste leerjaar.
Op een mooie herfstdag
maakten we samen met het
eerste leerjaar een herfstwandeling. We gingen op
speurtocht met een blad vol afbeeldingen in de hand. Alles wat we zagen, kruisten
we aan op het blad.

Lees meer:
http://bollebosjuftania.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Aagje en juf Charlotte
September / oktober in beeld

Fantasiedieren knutselen met afvalmateriaal. We gingen zelf aan de slag met een
boormachine, hamer & verf.

Samen leren splitsen !

In het eerste leerjaar werken we heel vaak in groepjes om elkaar te helpen.

Lees meer:
www.http://bollebosjufsonia.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Joke en juf Charlotte
Veelzijdig leren

Corona krijgt ons niet klein, we de-

den en leerden al van alles keileuk, interessant en fijn!
Splitskampioen, buitenlesjes, list-lezen, boerderijklas,
meetcircuit, drama, een herfstboom zo natuurlijk mogelijk
tekenen,…

Laat de foto’s maar spreken.

L2 Watch and learn…

Nieuws uit de klas van juf Nancy en juf Charlotte
Op ontdekking in ons schoolbos
Naar aanleiding van de week van het bos sneden
we ons nieuw wo-thema aan : ‘Herfst in het bos’.
Als instap trokken we ons schoolbos in en leerden
we de verschillende lagen van het bos kennen,
verzamelden we blaadjes die we achteraf zelf
moesten ordenen,
zagen we prachtige paddenstoelen,…

Atelier 1 – Beeld : We maken een koningin
Ons nieuw jaarthema draait rond boeken. Elke klas bespreekt een andere schrijver. Onze
juf leest voor uit het boek : 'Vijf onderjurken voor de
koningin' van schrijfster Lucrèce
L'Ecluse. Wij knutselen met papier maché en maken
zo de koningin.
Onze klas werd
omgetoverd tot
een waar atelier :
we werkten met
lijm, we schilderden,…..nu nog
wat
pimpwerk.

Lees meer over het derde leerjaar op:
hetbolleboslj3.blogspot.com

Nieuws uit de klas van juf Sylvie
Een “RoaldboekDahlbeestig” jaar…

We duiken de wereld van de auteurs in dit schooljaar ! En het mag een beetje
gek zijn of griezelig ! Onze klas zet Roald Dahl in de kijker !
Een Britse schrijver die geliefd is bij jong en oud en van wie reeds verschillende boeken verfilmd werden. Het boek ‘De Griezels’ werd voorgelezen en naar
aanleiding hiervan, maakten we een portret van meneer of mevrouw Griezel.
De keuze was vrij : houtskool, verf, kranten, stiften, ….
Al had 1 techniek
precies wel de
voorkeur !
Mooie resultaten !

Lees meer over het vierde leerjaar op:
http://www.bollebosl4jufsylvie.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Leentje
Ken jij de bomen in ons schoolbos ?
We trokken in groepjes op pad door ons schooldomein op zoek naar bomen en
paddenstoelen. We leerden de bomen determineren aan de hand van hun bladeren
en vruchten. Een leuke en leerrijke activiteit.

Leren programmeren met Spikerobot
Juf had ons ingeschreven om een workshop te volgen om te leren hoe we een robot
kunnen programmeren. We leerden poorten aansluiten op een speciale batterij, we
lieten motoren draaien, sensoren activeren.
Op het einde maakten we onze eigen spike
‘kikker’ en probeerden we een zo ver mogelijke afstand af te leggen. Een hele leuke en
uitdagende workshop!

Lees meer over het vijfde lj op
http://bollebosjufleentje.blogspot.be/

Nieuws uit de klas van juf Rebecca en juf Charlotte
Spikerobot@school
Een STEM docent uit de hogeschool Vives kwam langs voor een workshop in onze
klas. We maakten kennis met de Lego Spike Prime robots.
Dit is een educatieve bouwset waarbij kinderen kennis kunnen maken met het
programmeren van een eenvoudige robot en waarbij ze zelf een onderzoek doen,
ontwerpen, creatief denken en realiseren.
Wat een enthousiasme!!!! :-)

Lees meer over het zesde leerjaar op:
http://hetbollebosl6jufrebecca.blogspot.be

