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Beste ouder(s) 
 

Twee maanden vlogen voorbij… We hopen dat alle kinderen het nieuwe schooljaar 

goed gestart zijn. In de maand september mochten we kennismaken met een  

aantal nieuwe gezichtjes, ook voor hen hopen we dat ze het ondertussen al wat  

gewoon zijn in VBS ‘t Hoge.  

Op dit moment telt onze school 78 kleuters en 123 leerlingen in het lager, ook na  

de vakantie mogen we nog een aantal kinderen welkom heten.  

We doen ons uiterste best om het welbevinden van elke leerling hoog te houden. 

Straks een weekje herfstvakantie; even op adem komen om er na de herfstvakantie 

weer tegenaan te gaan…  

Dank u wel voor het vertrouwen dat u stelt in onze school…  

 

 

Barbara Buysschaert, directie  

 

Enkele belangrijke data voor de komende weken 

 
 

Maandag 7 november   Welkom aan onze 3 nieuwe  

       instappertjes in de peuterklas! 

Woensdag 16 november  Handbal L3 en L4 (Mimosa) 

Vrijdag 18 november    Grootouderfeest voor P en K1 

Maandag 21 november   Oudercontact kleuter - digitaal 

Dinsdag 22 november   Oudercontact kleuter - live 

Woensdag 23 november  Hockey L5 en L6 (3 Hofsteden) 

Week van 21 - 25 november  Sportklassen voor L5 in de Lange Munte 

Vrijdag 16 december   Kersthappening i.s.m. de ouderwerkgroep 

Donderdag 22 december  Oudercontact voor L3, L4, L5 en L6 

Vrijdag 23 december   Film voor K2 t.e.m. L6 in Kinepolis 

        



Proficiat aan al onze lopers! 

Drie weken lang waren onze lopers erg succesvol in de crossen van Kortrijk Lange  

Munte, Don Bosco en Zwevegem. Bravo aan alle deelnemers!  

Jullie deden het voortreffelijk! 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Onze prioriteiten voor dit schooljaar 

Vorig schooljaar maakten we werk van een schooleigen visie.  

Ondertussen is ze helemaal klaar en kunt u deze terugvinden in  

ons schoolreglement op de website. Op dit moment denken we na  

over de visualisatie hiervan in en rond de school. 

Daarnaast werkten we vorig schooljaar ook aan een nieuw rapport. Als school willen 

we onze manier van evalueren en rapporteren immers veel breder gaan bekijken.  

Naast het weergeven van kennis willen we evenzeer gaan rapporteren over de  

vaardigheden en attitudes van uw kind(eren). We kwamen tot een rapport  

dat aansluit bij onze schooleigen visie en waarin de totale ontwikkeling van het kind 

zichtbaar is en centraal staat. Bij het rapport vindt u een leidraad die onze manier  

van evalueren en rapporteren verduidelijkt. Ook de (zelf)reflectie bij het rapport  

vinden we heel belangrijk. Reflecteren over… is uiteindelijk de basis om kinderen te  

laten uitgroeien tot veerkrachtige jongeren. Aangezien we als school willen  

inzetten op verbindend communiceren zouden we uw feedback bij het rapport van  

uw kind ook echt waarderen.  

De afgelopen jaren konden we niet anders dan verder inzetten op de aankoop en de  

aanwending van digitale leermiddelen in de klas. Dit schooljaar schrijven we een 

leerlijn uit vanaf de 2e kleuterklas tot en met het 6e leerjaar. Het is een must om  

kinderen op een enthousiaste, zelfredzame en kritische manier te leren omgaan  

met de hen omringende media. 
 

               



Kersthappening - vrijdag 16 december 
 

Net zoals andere jaren zullen de ouders van onze  

ouderwerkgroep voor de nodige kerstsfeer zorgen op 

school. Niet alleen de inkom, maar ook de speelplaatsen  

worden voorzien van kerstbomen, lichtjes en een  

kerststal. Op vrijdag 16 december organiseert de ouderwerkgroep een  

kersthappening. Het belooft een sfeervolle en gezellige avond te worden met  

plezier voor jong en oud. We hopen dan ook dat we heel veel kinderen en ouders  

mogen verwelkomen! Meer info volgt binnenkort.  

 

Sociale vaardigheden in de kijker   
 

Dit schooljaar werken we rond het jaarthema ‘Als bomen  

vertellen…’. Elke maand zal de schoolboom ons iets bijzonder  

vertellen en ook telkens een opdracht geven. Bij elk maandpunt  

hoort een symbool en met dit symbool zal de boom gevuld  

worden. Ook op de banner boven de schoolpoort zal u dit kunnen 

meevolgen. Tijdens de maandpunten zullen we steeds kunnen genieten van een  

toneel waarbij de boomdokter, de boswachter en Hilde ons telkens een opdracht  

zullen geven waarbij de sociale vaardigheden in de kijker worden gezet.  

Tijdens de eerste maand werd nagedacht hoe elke klas onze schoolboom weer  

een goed gevoel kon geven en hem opnieuw kon laten stralen, want ook dat is wat 

wij als school voorop stellen namelijk dat alle kinderen hier een goed gevoel mogen 

hebben en kunnen stralen, elk op hun manier.  

Deze maand willen we ons best doen om lief te zijn voor mens, dier en natuur. 

Opnieuw gaan de kinderen met hun klas een leuke activiteit doen, deze keer in het 

bos. We hopen met z’n allen dat we op die manier als school kinderen leren ‘samen  

leven’ en zich ‘samen verschillend’ ontwikkelen. 

 
  

 



Project ‘Mooimakers’ 
 

Ook dit jaar zetten we met de school onze schouders onder het project 

‘Mooimakers’. Op regelmatige tijdstippen willen we werken aan een zwerfvuilvrije 

omgeving. We willen de kinderen er bewust van maken dat zwerfvuil en sluikstort  

een negatieve impact hebben op onze omgeving. De kinderen van L1, L2 en L6  

staken daarvoor reeds hun handen uit de mouwen.  

Waar- om 

strij- den 

we tegen z 

 

Naar de kinderboerderij ‘Den Ast’ 
 

Op 4 oktober, Werelddierendag vertrokken al onze kleuters goedgeluimd en naar  

kinderboerderij ‘Den Ast’ in Lichtervelde. Er werd kennis gemaakt met Blanche, de  

geit maar ook de kippen, konijnen, hangbuikzwijntjes, alpaca’s en pony’s kregen de 

nodige aandacht. De oudere kleuters konden deelnemen aan activiteiten zoals  

kunstwerkjes maken met eten en een heus boerderijspel.  

Dankzij de steun van de ouderwerkgroep konden we deze leuke daguitstap mogelijk 

maken. 

 

 

 

 

 

 

Grootouderfeest - peuter en eerste kleuter 

Op 18 november heten we alle grootouders van de peuters en  

eerste kleuters van harte welkom op school. 

Alle grootouders zijn welkom van 13.30u. tot 15u.  

We kijken alvast uit naar dit gezellig samenzijn…  


