
Beste ouders, 

Ondertussen zit de eerste maand van het nieuwe schooljaar er op. Bijna elke 

kleuter heeft reeds één keer kunnen genieten van een vertelmomentje door 

mama en/of papa bij hen thuis. En als we de eerste boekbesprekingen  

mogen geloven hebben onze sloebers het allemaal heel leuk gevonden.  

September gaf ons ook weer een fantastisch kermisweekend. Op vrijdag was 

er een heel gezellige sfeer in onze tent. Vele mensen hebben genoten van het 

samen zijn met vrienden, andere ouders en dorpsgenoten. Zaterdag begon 

minder. ’s Morgens zagen we onze rommelmarkt letterlijk in het water vallen. 

Maar we hebben er het beste van gemaakt. De helft van onze rommelmarkt 

kraampjes zijn komen opdagen en ondanks het slechte weer hadden we toch 

nog heel wat kijklustigen. Zondag was een topdag. Het deed ons deugd om 

voor het eerst in de geschiedenis van ons kermisweekend bijna 500 mensen te verwelkomen om te eten. Onze kinderen 

hebben met volle teugen genoten van de kermis. Fietsen, eendjes vissen, 100 keer op de draaimolen zitten. Het was 

fantastisch. We vinden het top dat jullie zo talrijk aanwezig waren. Leuk om te zien dat de lozerkermisvrienden, de 

vriendenkring en ons Hukkelpad zo veel mensen kunnen samenbrengen. Bedankt aan allen voor de vele fijne reacties.  

 
 
Tweede ouderavond op donderdag 6 oktober 22 om 18 u 30 
Komende week verwelkomen we onze ouders van de derde kleuterklas voor de tweede infoavond ivm schoolrijpheid. 
We willen jullie heel graag informeren over hoe we samen onze kinderen net dat stapje verder kunnen brengen in hun 
ontwikkeling. We willen jullie vragen om jullie aanwezigheid te bevestigen via een mailtje naar de klasjuf.  
 

Marleen VERZELE (3k)    
Marleen.verzele@sgkruizinga.be       

 
Pedagogische studiedag  
Woensdag 12 oktober is het geen school voor de kinderen maar wel voor de Juffen en de meester. Wij krijgen namelijk 
onze eerste opleiding van Didakta in functie van ons nieuw digibord. 
 
Uitstap naar de Helix  
Dinsdag 18 oktober gaan de kinderen van de derde kleuterklas, onze clownen, op uitstap naar het provinciaal domein De 
Helix in Geraardsbergen om er de sfeer van de herfst op te snuiven. 
De Helix is een natuur-educatief centrum en ontwikkelt innoverende producten en methodieken voor diverse 
doelgroepen waaronder dus onze kinderen van de derde kleuterklas. 
 
Doel: 
Mensen aanzetten om na te denken over en hen betrekken bij natuur- en milieuthema’s dichtbij en 
verder weg. Zo willen we hen helpen om de juiste keuzes te maken met het oog op een duurzame 
toekomst. 
 
Praktische info / mee te brengen : 
• De bus zal de kinderen ophalen om 8u10 en terug brengen aan de school rond 16u45. 
• Wees daarom ’s morgens zeker om 7u45 op school. 
• Laarzen in een tasje/zakje 
• Regenjas bij slecht weer 
• Lunchpakket en voldoende drinken 
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Programma : 

➢ Van tak naar tak met Friedel en Krak (voormiddag) 
Krak de eekhoorn nodigt de kinderen uit op het verjaardagsfeest van zijn vriendinnetje. Onderweg zoeken ze allerlei 
geschenkjes voor Friedel. Zo ontdekken ze spelenderwijs het leven van de eekhoorn en beleven ze de herfst in de 
omgeving. 

➢ Beestig natuurpad (namiddag) 
Felix speelt verstoppertje met zijn vrienden. Hij kan ze niet vinden en vraagt de kleuters om hem te helpen zoeken. Met 
een handpop, leuke spelletjes en opdrachten ontdekken de kleuters de leefwijze en eigenschappen van de mol, de egel, 
het konijn, het lieveheersbeestje, de kikker, de slak en de regenworm. Per dier staat er een doos in de tuin met het 
nodige materiaal om de opdrachten uit te voeren. 
 
De uitstap en het busvervoer zijn helemaal gratis! De uitstap wordt betaald vanuit het 
fonds, het samenwerkingsplatform tussen de gemeente Kruisem en alle scholen van onze gemeente 
ten gunste van alle kinderen die in Kruisem school lopen. 
 
Creakindo 
 

 
  

 
Beste ouders,  
Met heel veel trots stellen wij jullie de samenwerking tussen alle Kruisemse scholen voor. Deze is van start gegaan bij 
het begin van het schooljaar 2020-2021 en vloeide voort uit het vroegere Creakindo (overleg Zingemse scholen) en het 
OOG (overleg Kruishoutemse scholen). De vernieuwde samenwerking behield de naam Creakindo. Bij de fusie hebben 
dus ook de scholen de krachten gebundeld en organiseren zij samen net-overschrijdende activiteiten die bijdragen tot 
een betere lichamelijke en geestelijke gezondheid bij de leerlingen, meer verkeerveiligheid in de schoolomgeving, 
bewustwording rond milieu, duurzaamheid en armoede.  
 
Concrete realisaties zijn oa de scholenveldloop en sportdagen, bezoek aan de bib, auteurslezingen en 
toneelvoorstellingen, Natuurleerpadwandelingen, kleuteruitstap naar de Helix, zwerfvuilacties, culturele uitstappen, het 
Mega-project… Daarbij wordt nauw samengewerkt met de verschillende gemeentelijke diensten (sportdienst, 
milieudienst, bib…).  
 
Naast de 9 directeurs nemen ook de schepen van Onderwijs Kathleen Hutsebaut en de coördinator van het Huis van het 
Kind Hannelore Rosseel deel aan dit overleg. Zij bouwen mee aan een lokaal onderwijsbeleid en waken erover dat alle 
kinderen die school lopen in onze gemeente dezelfde onderwijskansen krijgen zonder dat de eigenheid van elke school 
verloren gaat. De gemeente biedt hierbij zowel financiële als praktische ondersteuning. Zo realiseerden we reeds een 
gelijkschakeling van de organisatie en prijs voor naschoolse opvang en zwemmen in alle scholen.  
 
Naast gezamenlijke activiteiten en bestedingen biedt Creakindo ook wat extra financiële middelen die de scholen vrij en 
naargelang de eigen behoeften kunnen inzetten. In onze school hebben we al fietsen en een nieuwe trein aangekocht.  
Dit schooljaar starten we in samenwerking met Uilenspel vzw met gratis huiswerkbegeleiding. Met de hulp van lokale 
vrijwilligers willen we op die manier ook kinderen in een kwetsbare situatie een betere start in het leven geven. Samen 
gaan we ook dit schooljaar voor optimale onderwijskansen voor alle Kruisemse leerlingen! 
 
 
 
 
Activiteitenkalender eerste trimester 2021 – 2022 



Infoavond derde kleuterklas (deel 2) Donderdag 6 oktober 2022 

Pedagogische studiedag  Woensdag 12 oktober 2022 

Bezoek aan de bib  => Peuters en eerste kleuters Donderdag 13 oktober 2022 

Uitstap voor de derde kleuterklas naar de Helix 
(betaald door creakindo) 

Dinsdag 18 oktober 2022 

Start koekjesverkoop  Maandag 24 oktober 2022 

Bezoek aan de bib => tweede en derde kleuters  Donderdag 27 oktober 2022 

Herfstvakantie Van 29 oktober 202 2 t/e/m 6 november 2022 

 

Met vriendelijke groeten  

De kleuterjuffen.  


