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Niet vergeten 
1. In ‘t komende weekend gaat de wintertijd weer van start.  

(Je mag een uurtje langer slapen... ;-)  
1. Alle leerlingen (en leerkrachten) krijgen aansluitend een week 

herfstvakantie. 
2. De ouders van de leerlingen van het lager worden gevraagd om 

het gymgerief een wasbeurt te geven. 
3. Aan de leerlingen zelf wordt gevraagd om het gewassen gymgerief (en eventueel hun 

zwemgerief) terug mee te brengen na de vakantie. Op maandagnamiddag 7 november 
gaan de leerlingen van het 1ste leerjaar zwemmen. 

4. Weet dat we op vrijdag 11 november de wapens, euh balpennen neerleggen. (= vrije 
dag voor de leerlingen)  

5. Breng op maandag 7 november de (indien nodig gecorrigeerde) gele fiche terug mee 
naar school.  

          Veel leesplezier, de redactie  

Voorwoord 
Dag lezer 
Je hebt alweer een nieuwe editie van de Kinderlandsprokkels in handen. De voorbije weken 
zijn alweer ‘voorbij gevlogen’! Ook onze Kinderlanders genoten van de vele leuke activiteiten. 
Wil je er meer over weten? Lees dan vliegensvlug deze sprokkel van a tot z. 
              Veel leesplezier, de redactie  

Dag van de Jeugdbeweging 
Ja hoor, de Dag van de Jeugdbeweging ging niet onopgemerkt 
voorbij. Er waren massaal veel Kinderlanders in uniform! 

 



Nieuws van de ouderraad 
Wat een heerlijke Halloween… 
Wekenlang keken we samen met jullie uit naar onze 
jaarlijkse Halloween wandeling. 
Na een intensieve periode van avondvergaderingen, 
brainstormen, reclame maken, draaiboeken aanvullen, 
testwandelen, whats’appen, boodschappen doen, versieren, standen opstellen... was het 
zondag 23 oktober eindelijk zover. Met meer dan 750 deelnemers (jawel u leest het goed!!) 
kwamen jullie ons vergezellen op toch één van de leukste dagen van het Kinderland jaar.  
Een absolute recordeditie. Het feit dat we jaar na jaar meer families mogen treffen op deze 
griezeltocht, bewijst dat ook jullie deze happening smaken. De vele positieve feedback en de 
enthousiaste kindersnoeten doen ons deugd en geven ons een extra boost om ook verder in 
dit schooljaar samen te knallen. 
We willen niet alleen alle wandelaars bedanken voor hun enthousiasme, maar ook een grote 
shout out naar de leerkrachten en directie die ons met vrijwillige handen kwamen helpen. 
Bedankt!           de ouderraad 

 



De week van het bos 
Op vrijdag 14 oktober verzamelden we met het tweede leerjaar voor een daguitstap naar het 
bos. We trokken onze regenjas en laarzen aan en vertrokken naar Ter Bergelen te Gullegem.  
’s Morgens was het een beetje aan het miezeren maar gelukkig waren de weergoden ons 
gunstig gezind. Het klaarde snel op.  
In het bos hadden de juffen een leerpad uitgestippeld. Er stonden bordjes met kabouters en 
dieren verspreid in het bos. Telkens de leerlingen een kabouterbordje vonden, werd hen 
gevraagd een opdacht uit te voeren. Dit kon een doe-opdracht of een spelletje zijn. Telkens de 
leerlingen een bordje met een dier erop ontdekten, kregen ze uitleg over een dier uit het bos.  
Na het leerpad kregen de leerlingen eventjes tijd om enkele bosschatten te verzamelen in 
hun zak. Ondertussen begonnen de maagjes wat te knorren en was het al tijd om te lunchen. 
Na de lunch mochten de leerlingen uiteraard eventjes spelen op het speelplein. Daarna 
verzamelden we met de groep om ons naar de vogelkijkhut en de vleermuisgrot te begeven.  
En plots… na een leuke dag hoorden de juffen:  
 Is het nog ver juf?  
 Mijn voeten doen pijn!  
 Mijn rugzakje weegt zwaar!   
 Zijn de mama’s er al??? 
En ja hoor… aan alle mooie liedjes komt een eind. Het was tijd om terug te keren naar school. 
Het was een dag om nooit meer te vergeten!  
Hartelijk dank aan alle chauffeurs om ons veilig heen en terug te brengen!  
Mede dankzij jullie konden wij deze leerrijke dag realiseren voor de leerlingen. 
         de juffen van het tweede leerjaar 
 



Leesplezier op Kinderland 
Dank je wel aan alle ouders voor de boeken die we kregen. Dankzij jullie konden we onze 
boekenhoeken in de klassen verder aanvullen. 
We hopen dat jullie ook tijdens de herfstvakantie de tijd nemen om te genieten van leuke, 
spannende boeken. 

Juf Ann 



 



Park– en bosspelen  
We deden met het derde leerjaar mee met de park- en bosspelen. Met de bus gingen we 
naar de Warande in Heule. Het regende wel, maar dat vonden de kinderen helemaal niet erg. 
Hieronder enkele bevindingen van de leerlingen zelf: 
 Wij waren op zoek naar een muntje. We kropen ergens door. En de persoon die daar 

stond zei: “Eilaba, uit mijn huis!” Dat vonden we grappig. (Eloïse, Anna, Sineidin, Ilana, Emilie) 
 We mochten op een zwaard tikken. Dat was heel tof. En Pierre verzon voor iedereen een 

bijnaam. Dat was grappig. (Louis, Arthur, Pierre, Nathan, Raphaël, Felix, César) 
 We waren ons muntje kwijt en kregen dan een nieuw muntje. Toen vonden we ons 

muntje terug en hebben we dat nieuwe muntje terug gegeven. (Alice, Esmée, Julise, Rosalie, 
Lara, Marie-Alix, Margaux) 

 Het steltwandelen was best moeilijk. (Elias) 
 Toen we een spuitje wilden vullen, liet Lara per ongeluk de kaart in de emmer vallen.   

Hij was dan helemaal nat, want ervoor was hij ook al wat nat door de regen. (Margaux)  
 De kaart scheurde dan ook nog in twee stukken. Er waren grappige en dikke personages. 

(Alice) 
Het was superleuk!  



Gele fiche 
Alle leerlingen kregen vandaag een gele fiche mee. Gelieve die grondig na te kijken en indien 
nodig te corrigeren. Op de fiche staan ook jullie e-mailadressen vermeld, gelieve deze nauw-
keurig na te kijken aangezien vanaf nu de schoolfactuur enkel nog per e-mail zal verstuurd 
worden! Ook indien alle gegevens op de fiche correct zijn, graag jouw handtekening erop 
plaatsen en terug meegeven met jouw kind op maandag 7 november.  

Gevaren en internet 
Onze kinderen groeien op midden in het digitale tijdperk. Ze spelen spelletjes op de 
Playstation, chatten op hun smartphone, spelen urenlang Fortnite of zijn geabonneerd op een 
Youtube kanaal. Een complete digitale wereld vol mogelijkheden, voordelen en kansen. Maar 
er zijn helaas ook nadelen en zorgen. Hoe leer ik mijn kind omgaan met sociale media? Hoe 
stel ik grenzen zonder dat dit leidt tot ruzie en frustratie? Met wie heeft mijn kind online 
contact, is mijn kind gameverslaafd? En wat met de online privacy van onze jongeren… Dit is 
maar een greep uit de vele vragen waar we als ouder vaak mee worstelen.  
Mediawijs opvoeden is een uitdaging waar we samen met jullie willen voor gaan.  
Daarom nodigen we Tom Termote (praktijklector Vives Hogeschool) uit om op  
maandagavond 21 november om 19 uur een lezing te geven op Kinderland over dit 
belangrijke thema. Tom doorprikt de taboes. Hij geeft tips over hoe we als ouders onze 
tieners kunnen wapenen tegen de risico’s van het internet en hoe we het gesprek hierover 
met hen kunnen aangaan. We hopen dat deze online lezing een aanzet kan zijn om met jouw 
zoon of dochter over zijn of haar mediagedrag te praten. We willen immers als school samen 
met jullie leren hoe onze jongeren zorgzaam, kritisch, creatief, respectvol en duurzaam met 
media kunnen omgaan.  
Hou je deze datum alvast vrij in jouw agenda? Een inschrijfstrookje volgt na de vakantie. 
#SamenVoorEenBeterInternet 



Verkeersles voor onze zesdeklassers 
Op dinsdag 27 september gingen we met het zesde leerjaar op bezoek bij de politie in 
Kortrijk. Daar kregen we een boeiende les over de gevaren van 'de dode hoek' in het verkeer. 
Er werd ons uitgelegd wat ‘de dode hoek’ is en we kregen tips hoe we ons met de fiets of te 
voet veilig kunnen verplaatsten in het verkeer.  
Daarna mochten we zelf achter het stuur van een vrachtwagen of bus plaatsnemen. Zo 
konden we zelf ‘de dode hoek' ervaren en ondervonden we hoe belangrijk het is dat we 
ervoor zorgen om ook zelf aandachtig te zijn voor de veiligheid in het verkeer. 

Juf Jolien (L6a) 

 

Pannenkoeken... 
De leveringen van de pannenkoeken ten voordele van onze missie-acties zijn de 
deur uit; in totaal zo’n 946 kg pannenkoeken wisselden van eigenaar. BRAVO! 

Eerste tussentijds rapport 
Vorige week kregen de leerlingen van de lagere 
school een eerste tussentijds rapportje mee 
naar huis. Zoals altijd vragen we ons af hoeveel 
ouders er in de pen zijn geklommen. Wij (en 
ook jullie kinderen) hopen op véél. In 
verschillende klassen reageerden alle ouders 
waarvoor dank! Deze klassen slepen dus de 
felbegeerde pluim in de wacht.  
De klassen die hiervoor een pluim verdienen 
zijn: L1c, L4a en L4b .  
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UITVERKOOP TOONZAALKEUKENS: 
 

VRIJBLIJVEND WELKOM VOOR INFO! 

toonzaal: 
Torkonjestraat 15 
8510 MARKE 

nieuwe toonzaal (begin 2023): 
Torkonjestraat 19 
8510 MARKE 

maandag - vrijdag: 10u-12u  13.30u-17.30u  
zaterdag:   op afspraak  

Volg ons op  
 


