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kerstkrantje

Beste ouders, leerlingen en sympathisanten,
In de aanloop naar Kerst proberen we stil te staan bij wat belangrijk is in het leven. We
bezinnen ons over ons eigen leven, maar denken ook aan zij die het moeilijk hebben.
De laatste maanden werden we dagelijks geconfronteerd met schrijnende verhalen van
mensen die alles achterlaten in de hoop een veilige toekomst tegemoet te gaan.
Daarnaast werden we ook opgeschrikt door de extreme vorm van geweld die bepaalde
groeperingen gebruiken om op te komen voor hun idealen. Het is pijnlijk om te zien hoe
het geloof in bepaalde omstandigheden misbruikt wordt om dergelijke extreme,
mensonwaardige daden te plegen.
Wij proberen op school in ons dagelijkse doen en laten verdraagzaamheid en
hulpvaardigheid voorop te stellen.
Samen met de kinderen proberen we te bouwen aan een betere wereld.
De voorbije periode konden wij opnieuw getuige zijn van het enthousiasme van de
kinderen bij allerlei activiteiten.
Zo bouwden een aantal klassen een wilgenhut om de tuin nog wat uitdagender te
maken. Nu nog wachten tot hij dichtgroeit …
De pannenkoekenverkoop was alweer een succes.
Dank aan iedereen die meehielp bij de verkoop!
De opbrengst wordt gebruikt om in onze schoolbibliotheek boeken aan te vullen en te
vernieuwen.
Ook het 2jaarlijks ontbijt was een voltreffer. Er kwamen 425 grootouders, ouders en
kinderen eten. Met de hulp van enkele ouders kon alles vlot verlopen. Dank aan de
helpende handen en de sponsors.
In dit krantje vinden jullie heel wat beelden terug van activiteiten van de voorbije periode.
Heb je honger naar meer ? Dan kan je terecht op onze vernieuwde website
www.bloblijdhove.be
Hierop worden sinds oktober heel regelmatig nieuwe foto’s en tekstjes geplaatst. Een
aanrader !
Tot slot wens ik iedereen een zalige Kerst en een gelukkig 2016!

nieuws
uit
B1

Spinnen zoeken - 16-10-2015 |
We zochten in de schooltuin naar spinnen. Die mochten we vangen om dan te
kunnen waarnemen. We leerden dat de spin 8 pootjes heeft. We zagen ook een
wit kruis op haar rug, die spin noemt 'de kruisspin'. Daarna lieten we de spinnen
weer vrij.

Naar het kerkhof 05-11-2015
In de godsdienstlessen leerden we over Allerheiligen en Allerzielen. Naar aanleiding daarvan
brachten we een bezoekje aan het kerkhof.
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hof 't klokhuis 27-10-2015 |
We gingen naar een fruitbedrijf in Zwevegem. We stapten door de boomgaarden en
mochten er appels, peren en druiven proeven, vers van de boom! Het was een
geweldige ervaring!

gezonde hamburger02-12-2015 |
We sluiten het thema Gezonde voeding af. Kunnen we een lekkere, gezonde hamburger
met veel groentjes maken? Ja hoor!

nieuws
uit
B3

De sint op school 06-12-2015 |

een wiglo bouwen in de tuin. 24-11-2015 |
Samen met de klas van meester Johan bouwden we een wilgenhut in de tuin van onze
school. Als het weer lente wordt zal het een prachtig kamp worden voor iedereen!

nieuw
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herfstwandeling 12-11-2015 |
Voor de herfstvakantie gingen we met de hele scholengemeenschap op wandel. Het
werd een prachtige dag. Het weer zat mee en we stapten samen door kleurrijke
herfstlandschappen. .

Naar het Shopping Center 08-12-2015 |
Samen met de kinderen uit de klas van juf Nele gingen we naar het Shopping Center in
Kuurne. We kochten er geschenkjes. Daarna gingen we ook eten in de Lunch Garden.
Nadat ons buikje goed gevuld was, gingen we naar de indoor minigolf.
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Honkitonki 07-12-2015 |

We gingen voor een
superleuke
en sportieve middag! In de
sportzaal van Geluwe
mochten we op
springkastelen springen. Er
was een ballenbad waar we
kleuren moesten
verzamelen. Met ballen
kogelden we torens naar
beneden. Het was
geweldig!

B6

In Rekkem is er een grote tuin. De kloostertuin. We gaan er af en toe
werken en het is er superleuk! Er zijn geitjes en veel groen. We maken er
mooie bloemstukken en verzorgen de dieren!

nieuws uit B7
Vauban-wandeling 25-10-2015 |
In de klassen van juf Saar en mr. Johan wordt gewerkt rond het thema : Stad Menen. Een
wandeling met mr.Vauban mag dan ook niet ontbreken. In het Schippershof ontmoeten we mr.
Vauban. Hij neemt ons mee door Menen. Hij toont ons nog resten van zijn bouwwerken : de
versterking van stad Menen.Mr. Vauban toont ons ook waar de kanonnen gestaan hebben. Hij
vertelt dat de huidige gebouwen van de politie vroeger nog een legerkazerne geweest waren.
Dan komen we op de Grote Markt en zien we de trots van stad Menen : het Belfort.
Dit is een belangrijk gebouw. Hier werd de keure van de stad bewaard. We zijn tot boven op
het Belfort geklommen : wat een mooi zicht zeg ! Dank je wel mr.Vauban. We weten weer heel
wat meer over onze stad !

Naar het ziekenhuis |
We bezochten het ziekenhuis in Menen. We kregen een grote rondleiding. We maakten mooie
tekeningen in de knutsellesen en mochten ze uithangen in het ziekenhuis!

B8
Op uitstap naar Ieper 26-11-2015 |
Op dinsdag 24 november gingen we met de klassen A3, B8 en B9 naar Ieper.
Dit omdat we in de wolessen leren over de eerste wereldoorlog.
We stapten 's morgens op de trein richting Ieper.
We wandelden naar de Menenpoort en kregen daar wat uitleg.
Daarna aten we in 't Ganzeke onze picknick op met een lekker drankje.
In de namiddag wandelden we nog een stukje op de vestingen en voerden we wat
opdrachten uit.
Toen was het alweer tijd om de trein terug te nemen naar de school.

We maakten in de muzische
lessen een lied. We zetten het
op Youtube! Kijk op de school
website in klas B8 en geniet
mee!

nieuw
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Billie , het menselijk lichaam |
We leren over het Lichaam. Billie is
onze nieuwe klasgenoot. We
vinden hem wel ok hoor! Niet
griezelig of zo. Hij wil zelf met ons
op de foto. Celine geeft hem een
kusje!

Park - en bospelen19-11-2015 |
Samen met de klas van juf Wendy en meester Johan mochten we naar de park  en
bosspelen in Wevelgem.
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uit
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Maringo is jarig! |
Op zaterdag 21 november was Maringo
jarig. Dat konden we in de klas niet zomaar
laten voorbij gaan. Daarom stropten we de
mouwen omhoog en bakten we lekkere
pannenkoekjes.
We leerden ook dat plastic smelt als het
tegen een heet ijzer staat, mengpot ... het
ga je goed!
Hiep hiep hoera voor Maringo!

Cinema. 24-11-2015 |
Op dinsdagnamiddag organiseerden de leerlingen van B10 een cinema voor de klassen
A1, B1, B2 en B3. De kinderen zorgden voor popcorn en de voorstelling van 'Het paard
van Sinterklaas'. Een leuke middag voor ons allen!

nieuws
uit
B11

met (groot)ouders naar de markt|
Tijdens de rekenlessen gingen we naar de markt van Wevelgem. We nodigden
(groot)ouders uit om met ons mee te gaan. Daardoor beleefden we een reuze
voormiddag. Bedankt!

Naar de bib25-11-2015 |
In de les WO leren we over boeken. We bezochten samen met klas A4 de bibliotheek van
Menen en deden er een fotozoektocht.
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Hoekenwerk |
Elke vrijdagnamiddag werken we in groepjes om de geleerde leerstof van de voorbije
week extra in te oefenen. Om het thema 'Europa' af te sluiten, werkten we de hele
middag rond dit thema

Tuin van Kina 08-12-2015 |
Op 8 december gingen we met een aantal klassen op uitstap naar Gent: 'de Tuin van
Kina'. Dit is een natuurmuseum voor kinderen. We bezochten verschillende
tentoonstellingen. We zagen de slagtand van een mammoet, konden binnenlopen in een
hart, stonden oog in oog met onze voorouders,...Maar we kwamen vooral voor de
tentoonstelling: 'k zag 2 beren. Een bereleuke tentoonstelling waar de kinderen op
speelse wijze konden bijleren over seksualiteit en relaties.

20112015

B13

Pizza bakken 23-11-2015 |

A1
Champignonkweek in de klas |
Wanneer de herfst het land intreedt, trachten we naar jaarlijkse gewoonte champignons te
kweken in klas A1 en A2.De leerlingen waren ook dit jaar weer razend enthousiast om mee te
werken aan dit project. De zak met paardenmest werd in de klas gezet en de leerlingen keken
er met veel interesse naar.De leerlingen mochten helpen om de dekaarde over de paardenmest
te leggen. Ook het water geven werd niet vergeten door de leerlingen.
Elke dag wordt de zak gecontroleerd en het eerste kopje van de champignons zal wellicht door
de enthousiaste leerlingen ontdekt worden.
Hopelijk kunnen we ook foto’s nemen van onze gelukte kweek: lekkere champignons

herfstwandeling |
Onder een stralend herfstzonnetje mochten we de
laatste dag voor de herfstvakantie een hele mooie
wandeling maken.
Alle leerlingen stapten flink door, we passeerden langs
mooie paadjes en konden genieten van prachtige
herfstkleuren.
Het was een leuke dag zowel voor de leerkrachten als
voor de leerlingen.

A2
Zuid-Dag 24-11-2015 |
Zuiddag is een organisatie voor en door jongeren. Ze stimuleert jongeren wereldwijd om
samen te strijden voor een duurzame en rechtvaardige maatschappij.
Om dit te stimuleren kwam Cindy Beernaert een leuke activiteit geven in Klas A2. De kinderen
hebben er enorm van genoten. De foto's illustreren dit!

A3

In de klas maakten we cupcakes voor de
verjaardag van Thibault en Aron (10 oktober) en
Melanie (13 oktober).
Dikke proficiat aan alle drie!

A4
Kerstshopping
Op donderdag 10 december zijn we met de klassen A3 en A4 naar het Ring Shoppingcenter
van Kuurne geweest.
Enkele bevindingen van de kinderen:
We zagen veel leuke winkels.  We kochten ook veel leuke cadeautjes.  ’s Middags gingen
we eten in de lunchgarden.  We waren in groepjes verdeeld om te winkelen.  We ontdekten
veel nieuwe dingen in de winkels.  We leerden dat je goed moet opletten op de roltrap.
We maakten mooie foto’s.  We gingen eerst overal eens kijken vooraleer we shopten.  Het
Shopping was super mooi versierd met ballonnen.  Vooral de kerstman die vloog met zijn
parachute was de max.  De winkels waren mooi versierd.  Bart Smit is een leuke winkel voor
kinderen.  We genoten van veel grappige momenten.
Kortom, het was een zalige dag!

Bezoek je ons op de website?
Surf naar www.bloblijdhove.be en zoek ons
plekje MOS! Er is zelf een online wedstrijd.
Je ziet ook wat er allemaal gebeurt op onze
school en hoe milieuvriendelijk wij
werken!
tot binnenkort!

Op onze school gebeurt heel wat! We bereiden ons voor op een schitterend schoolfeest!
Zet alvast zondag 5 juni in jouw agenda. Jouw opdracht!
Kom naar het feest met een hoed!
Tot dan!

GOED
NIEUWS
Matteo, zoontje van meester Jeremy (B10)
Sem, zoontje van juf Lore (B10)
Feye, zusje van Jenne Devarrewaere (B9)
Lotte, zusje van Mirthe en Jute Cleenewerck
(B7)
Juul, zoontje van juf Davina (A2)
Ina, zusje van Marshall Fanny Cisse (B12)

DROEVIG
NIEUWS

De opa van Ferre uit B6

kalender 2016
maandag 4 januari start tweede trimester
vrijdag 8 januari pedagogische studiedag
donderdag 28 januari oudervereniging
maandag 8 februari 
zondag 14 februari
krokusvakantie
maandag 22 februari oudernamiddag EHBO
woensdag 2 maart pedagogische studiedag
donderdag 24 maart rapportenavond
maandag 28 maart 
zondag 10 april paasvakantie

spelletjeshoek

SPONSORING!
ontbijt

Bakkerij Huighe
Bakkerij Vandenbulcke

sinterklaas
aankoop nieuwe boeken
projectjaar

vernieuwde

WEBSITE
www.buloblijdhove.be - www.bloblijdhove.be

Neem een kijkje op onze vernieuwde
website! Elke klas heeft zijn plekje.
Er zijn wekelijks nieuwe activiteiten.
Er verschijnen veel foto's van uw kind.
U kunt ze zelfs downloaden in hoge
resolutie!

