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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2022 
 

  

Graag uw aandacht voor… 

 

 
 In ons LEERNEst waren er verkiezingen in oktober: de nieuwe 

kinderraad werd geïnstalleerd.  
Proficiat aan de verkozenen: uit L6 Martijn Dijkstra en Arthur Dobbelaere, 

uit L5 Aurélie Bockstaele en Sep De Rouck, uit L4 Arthur Dewinter en 
Alexander Stevens en uit L3 Amélie De Ruyck en Ava Degroote.              
 

 Op zondag 23 oktober gingen er 330 ontbijtboxen de deur uit. We 
ontvingen heel wat positieve reacties. Dankjewel voor jullie steun. De 

opbrengst gaat naar de verfraaiing van de kleuterspeelplaats en lagere 
speelplaats. Samen met de kinderraad en een werkgroep van de 
leerkrachten worden de ideeën uitgewerkt.  

                                                                                           
 Rechtzetting bij de activiteitenkalender: Bij het begin van het 

schooljaar werd de activiteitenkalender voor het volledige schooljaar mee 
gegeven.  
Daar is echter een foutje binnengeslopen: op vrijdag 23 december zal 

er de volledig dag school zijn! Onze excuses voor de miscommunicatie. 
 

 Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de 
Voorleesweek zet ‘Lezen met je oren’ het belang én het plezier van 
voorlezen in de kijker. 

 
De Voorleesweek loopt van 19 tot 27 november 2022. Tijdens de 

campagneweek zullen we iedereen oproepen om elke dag (minstens) een 
kwartier voor te lezen. Want dat maakt écht het verschil. 
Eén kwartier, elk kind, elke dag. Doe je mee? 

Wat is jullie voorleesritueel?  Van voorlezen een vaste gewoonte maken, 
daar draait het om! 

 
Hou de agenda van je kind alvast in de gaten! Misschien word je wel 
uitgenodigd om (online/live) voor de klas te lezen. 

Hoe meer leesplezier, hoe beter! 
 

 Er staan al heel wat foto’s van uw kind(eren) op Gimme. Op de website 
vindt u een document met meer uitleg. Bij problemen of vragen kan je 

terecht op ann.vdb@leernest.be  

 

 

Vrije Basisschool LEERNEst 
Kloosterstraat 3 

9800 Bachte-Maria-Leerne 

Tel : 09 282 77 87 

directie@leernest.be 

mailto:ann.vdb@leernest.be


 Na de herfstvakantie starten er 6 nieuwe peutertjes. De ouders van de 

startertjes zijn welkom op de speelplaats tot aan de bank. De andere 
kleuters nemen afscheid aan de schoolpoort. 

 
 Op dinsdag 15 november is er opnieuw een veggiedag op school. In 

bijlage vind je een lekker veggiereceptje uit de vogelklas, voor wie thuis 

samen met zijn/haar kind(eren) een veggiedag wil organiseren.  
Warm aanbevolen! 

 
 Langs deze weg willen we ook graag een oproep doen om na een 

vakantieperiode de haren van uw kind(eren) te controleren op luizen 

en/of neten. Vanaf het begin van het schooljaar waren deze 
kriebelbeestjes reeds in verscheidene klassen aanwezig. Graag doen we 

een beroep op ouders die zich willen vrijmaken om deze controle op school 
(na elke vakantieperiode) op zich te nemen. Mocht je je hiervoor 
kandidaat willen stellen, aarzel dan niet om contact op te nemen met de 

directie op directie@leernest.be. Alvast bedankt. 
 

 Met de steun van de ouderraad werd een nieuwe vaatwasser voor de 
keuken aangekocht. Hartelijk dank!!!!! 

 

 
 

 We willen graag een oproep doen om de school mee te helpen met het 
inzamelen van materialen om te laten recycleren: 

alle originele en recycleerbare cartridges, onbeschadigd en 
in een goede staat (liefst in de originele verpakking)  

 
 

 

 

 

 

 

lege kleine huishoudelijke batterijen (die in de kleine 
kubus van BEBAT passen )  

 

 

Alvast bedankt om ons hierbij te helpen! 
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 Tenslotte wil ik je eraan herinneren om de school steeds telefonisch te 

verwittigen bij een afwezigheid of belangrijke mededeling van je 
kind. Op het secretariaat is er steeds iemand aanwezig die jouw 

boodschap kan aannemen en doorgeven. Mails naar directie@leernest.be 
worden niet onmiddellijk gelezen en/of beantwoord. Indien je een 
persoonlijk probleem hebt, maak je best een afspraak met de leerkracht of 

de directie. Problemen worden best met elkaar uitgepraat. Je bent 
hiervoor steeds welkom op school. 

 
 

 

Welke activiteiten staan er op onze agenda? 

 

 

Datum 
 

Activiteit Voor wie? 

Ma 31/10 –  
vrij 4/11 

Start van de herfstvakantie  
(1 week) 

 

      Di 8/11 Bezoek aan de bibliotheek 
 

4de leerjaar A  

Zwemmen  
 

1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar  

Rapport 1 + welbevindingsrapport 
 

Van 1ste t/m 6de leerjaar 

Lego, archeoloog in de klas (NM) 
 

5de leerjaar 

Woe 9/11 

Oudercomité (20 uur) 
 

Leden OC 

Film ‘Kabam’ in Leietheater 

 

3de kleuterklas 

      Vrij 11/11 Wapenstilstand  

(vrijaf voor alle kinderen) 

 

Di 15/11 Oudercontact 

 

Kleuterafdeling 

 

Veggiedag: ajuinsoep, spirelli met 

vegetarische bolognesesaus 
 

 

Do 17/11 

 

Oudercontact  

 

Van 1ste t/m 6de leerjaar 

Toneel in het Leietheater 

 

2de leerjaar 

Vrij 18/11 Medisch schooltoezicht 

 

6de leerjaar A 

 

19/11 -27/11 

 

Voorleesweek ‘Lezen met je oren’ 
 

Di 22/11 
 

Zwemmen 1ste, 2de, 5de en 6de leerjaar  
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Woe 23/11 Pedagogische studiedag 
(vrijaf voor alle kinderen) 

 

 

Vrij 25/11 Medisch schooltoezicht 6de leerjaar B 

Di 29/11 Medisch schooltoezicht 1ste leerjaar 

 

 Corona update 
 

Op dit moment bevindt onderwijs zich in pandemiefase ‘groen’, 
maar waakzaamheid is aanbevolen. Daarom stelde minister Ben 

Weyts samen met de onderwijspartners en experten een corona-
plan voor het najaar van 2022 op:  

- Het openhouden van de scholen is prioriteit. 
- Bijkomende maatregelen zijn lokaal mogelijk, in 

samenspraak met de preventieadviseur op basis van de lokale 
risicoanalyse. 

- Contactonderwijs blijft de regel. 
- Zowel voor leraren, leerlingen als ouders geldt: wie zich ziek 

voelt, blijft thuis. En wees extra voorzichtig in situaties 
waar mogelijk een groter risico is. 

- Bij twijfel is een test aanbevolen. 


