
070119 Eerste schooldag van 2019!
 Eerste keer studie voor L1
090119 Fruitslafeest
 SVS: Ringstick L3-4 (nm)
100119 Zwemmen L2-4
110119	 Medisch	schooltoezicht	dolfijnen	en	helft	

leerlingen giraffen
140119 “Alles met de bal” voor L4 (vm)
 Vertelling in de bib L1
 Leerlingenraad
170119 Zwemmen L2-4
 Toneelvoorstelling K2-3 op school
180119 Medisch schooltoezicht leeuwen en helft 

leerlingen giraffen
 Spelcarrousel voor L3 (vm)
240119 Zwemmen L2-4
250119 Medisch schooltoezicht Heihoek
 Kleurendag! (Nm)
290119 Geen studie (personeelsvergadering)

310119 Zwemmen L2-4 (laatste keer)
	 Viering	van	de	jarigen
 Gedichtendag

Beste wensen van het team van OLV ten Bos!

2)  Ditjes en datjes

 Schoolbel 
Onze-Lieve-Vrouw ten Bos Gesubsidieerde Vrije Basisschool

Turkyen 1, 
9100 Nieuwkerken-Waas
tel. 03 776 20 18
naschoolse opvang: 0478 20 98 17

Heihoekstraat 204
9100 Nieuwkerken-Waas
tel. 03 776 99 71
 e-mail: directeur-veerle@olvtenbos.be 
website: www.olvtenbos.be

Maandelijks
infoblad

De

1) Kalender

Inschrijvingen geboortejaar 2017
Kennen	 jullie	een	peuter,	geboren	 in	2017?	Misschien	
heeft deze kapoen wel zin om naar onze school te ko-
men!	Op	17	en	18	januari	2019	organiseren	we	ontmoe-
tingsmomenten.	Tijdens	deze	2	dagen	zullen	er	telkens	
3	 rondleidingen	 plaatsvinden.	 Inschrijven	 voor	 deze	
rondleidingen	 is	 noodzakelijk.	 Dit	 kan	 via	 de	 website	
http://www.naarschoolinsintniklaas.be/

Op	 7	 januari	 2019	 start	 de	 voorrangsperiode	 voor	
broertjes	 en	 zusjes	 en	 kinderen	 van	 het	 personeel,	
deze	loopt	t.e.m.	22	februari	2019.	Andere	inschrijvin-
gen moeten gebeuren via het centraal aanmeldingsre-
gister.	Aanmelden	kan	van	vrijdag	1	maart	tot	vrijdag	
29	maart.	 Directeur	 Veerle	 is	 ook	 steeds	 bereid	 om	
jullie	hierover	meer	uitleg	te	geven.

Wees	er	zeker	tijdig	bij	als	jullie	een	broertje	of	zusje	
hebben	van	geboortejaar	2017,	na	22	februari	verlie-
zen	zij	hun	voorrang.

Maandpuntje januari
Oranje:	Toon	respect,	dat	kan	je.

Kerstverhaal L5-6
De	leerlingen	van	het	vijfde	en	zesde	leerjaar	brachten	
het kerstverhaal voor de bewoners van het rustoord 
Populierenhof en voor de leerlingen op school.

Op Kerstmis doen ze het nog eens over in de kerk om 
9u.30.



- L4 op uitstap naar de Westhoek
Het	4de	leerjaar	ging	op	uitstap	naar	de	Westhoek.	Ze	
schreven	een	kort	verslagje:

Gisteren	zijn	we	op	uitstap	geweest	naar	de	Westhoek.	
Dat	hebben	we	gedaan	 voor	Wereldoorlog	 1	 en	2.	We	
zijn	eerst	naar	de	Ijzertoren	gegaan,	we	hebben	veel	
dingen gezien die in de oorlog werden gebruikt. Het is 
een	 soort	museum	waar	we	 naartoe	 zijn	 geweest.	We	
hebben	ook	een	beetje	film	gekeken.	En	dan	was	het	tijd	
om	 boterhammen	 te	 eten	 en	 we	mochten	 een	 drankje	
kiezen.	Dan	gingen	we	naar	de	Dodengang	of	de	loopgra-
ven. We mochten daar 15 minuten spelen. En dan gingen 
we	naar	een	klein	museum	om	op	te	zoeken	of	je	over-
grootvader	is	gesneuveld.	Dan	waren	we	bij	het	kerkhof	
van	 de	 gesneuvelde	 soldaten,	 je	 moest	 daar	 heel	 stil	
zijn.	Dan	gingen	we	tot	slot	naar	de	Menenpoort.	Daar	
stonden 55 duizend mensen op de muur. Het was een 
leuke uitstap!

Otman (L4)

We	zijn	weggeweest	voor	de	wereldoorlogen.	We	ver-
trokken op school om 7u50. We gingen in de bus zitten 
en	dat	was	één	uur	en	30	minuten.	We	gingen	een	film	
kijken.	Eerst	gingen	we	naar	de	Ijzertoren	en	die	was	
84	meter	hoog,	eerst	gingen	we	met	een	supersnelle	lift	
naar	het	dak	en	dan	met	de	trap.	Er	waren	filmpjes	en	
foto’s,	dan	aten	we	beneden	en	we	moesten	voor	1	km	in	

de	bus	naar	de	loopgraven.	Dat	was	het	leukste	en	het	
was	lang.	Daarna	gingen	we	naar	de	Menenpoort	met	50	
000	en	zoveel	namen	op	de	muren.	Dan	gingen	we	naar	
een	groot	kerkhof	met	veel	mensen.	Dit	was	de	leukste	
reis ooit!

Jana (L4)



Pardoes
Ondertussen	hebben	we	een	cadeaubon	ontvangen	van	900	euro.	Die	hebben	we	gekregen	van	Pardoes	voor	de	
mooie	opbrengst	van	de	boekenbeurs.	Hiermee	konden	de	leerkrachten	boeken	bestellen	voor	in	de	klasbib,	zo	kun-
nen de kinderen alweer nieuwe boeken verslinden. Supertof!
Dankjewel	iedereen	voor	de	aankopen	op	de	boekenbeurs.

Nieuwbouw
En	jawel,	we	schieten	op	met	de	nieuwbouw.
Net voor de kerstvakantie is de vloer gelegd. Buiten zien we dat het afdak/de luifel reeds is geplaatst. 
In	januari	worden	de	klinkers	op	de	speelplaats	verder	gelegd.	Hopelijk	blijven	de	weergoden	ons	gunstig	gezind.

3) Lief en leed 

We	delen	in	het	verdriet	bij	het	overlijden	van:
Gunter Verstraeten, grootvader	van	Ellizée	(dolfijnen)
Marleen Waterschoot, grootmoeder van Vic (dribbel)
Christiane Celie, overgrootmoeder van Vic (dribbel)

Wij	feliciteren	:
Proficiat	aan	Danny,	hij	werd	opa	van	Mathis



Prettige Feesten
Gelukkig Nieuwjaar


