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ACTIVITEITENKALENDER 
(deel 1) 

26/10 Halloweenactiviteit 

28/10 wintertijd 

07/11 MOEV loopcriterium  p.8 

08/11 junior STEM olympiade L6 

09/11 toneel KL Gulden Zonne  

11/11 wapenstilstand 

16+17/11 grootouderfeest 

10+11/12 oudergesprekken kleuter 

17/12  rapport 

18+19/12 oudergesprekken lager 

21/12 
kerstmarkt + kerstborrel 

ouderraad 
 

 

GEHO ZINGT! 
START SCHOOLJAAR – Op vrijdag 7 september 
zongen leerlingen, leerkrachten en ouders samen 
tijdens GeHo Zingt! Veel gelukkige gezichten gezien! 
Het schooljaar werd meteen gezellig ingezet. 
 

 
 

Juf in de kijker.         pagina11 Zin om te kleuren? Heb jij zin om te kleuren? 

Neem dan snel een kijkje!              pagina 5 en 16 

 



 

TWEEDE KLEUTER NAAR HOEVE TER KERST 

Dieren helpen mensen, mensen helpen dieren. 
 

HOEVE TER KERST - Op dinsdag 2 oktober trokken we met het 

2de kleuter naar Hoeve Ter Kerst. Dit naar aanleiding van onze 

dierendag waar de samenwerking tussen mens en dier centraal 

stond. 
 

Daar aangekomen werden we met open armen ontvangen. We 

konden kennis maken met de boerderijdieren, de paarden, de 

hulphond, de bijtjes, de verzorgers van de dieren, …. 
 

We leerden hoe dieren voor mensen zorgen:  

  Honing van de bijen, wol van de schapen, melk van de 

 geiten en koeien, hulp van een hulphond voor mensen 

 met een beperking, hippotherapie met paarden, … 

MAAR ook hoe mensen voor dieren zorgen: 

  De dieren verzorgen, eten en drinken geven, liefde 

 geven aan de dieren, naar de dierenarts gaan met zieke 

 dieren, … 

We leerden vooral dat deze samenwerking zo mooi en speciaal 

is! 
 

In de klas maakten we een foto-woordweb waar alles wat de 

kleuters die voormiddag hadden gezien en gehoord in 

terugkwam. En eerlijk …. ze wisten er nog heel veel over!! 
 

Het werd een boeiende en leerrijke voormiddag in Hoeve Ter 

Kerst!  
 

 
 

 

 



 

TWEEDE LEERJAAR B - SUPER 2 BEE



 

 

 
 



 

HERFSTIGE KLEURPLAAT 



 

ZESDE LEERJAAR - SCHRIJFTALENT 

KORTVERHAAL - In het zesde leerjaar kunnen de leerlingen al spannende speurdersverhalen 

schrijven. Iedereen kroop in de pen om een megatof verhaal op papier te zetten. Hier alvast één 

van de verhalen. 

 



 

 



 

 

 



 

Warme actie 

‘GEHO loopt zich warm’ 
 
Beste ouders, 

 

Met ons jaarthema ‘Onze school: een schatkist vol geluk’ willen we niet alleen onze kinderen 

leren wat geluk is, maar willen we hen ook warm maken om andere mensen gelukkig te maken.  

 

Daarom organiseren we op vrijdag 30 november ten voordele van Koester vzw  

(Het Kinderkankerfonds) een URBAN TRAIL ‘GEHO loopt zich warm’. We wandelen of lopen de 

beentjes warm voor het goede doel via een 3-km tocht doorheen de ‘Hoogleedse gebouwen en 

wegen’. Het belooft een unieke ervaring te worden met bijhorende animatie.  

Starten is mogelijk tussen 18u30 en 20u.  

 

Een warme actie voor jong en oud: vrienden, familie, buren,…: iedereen is welkom!  

 

Wat is Koester? 

Elk kind met kanker heeft een belangrijk voordeel om tijdens de behandeling zo veel mogelijk 

thuis te zijn. Sinds 25 jaar maakt de professionele hulp van dit gespecialiseerd team dit mogelijk. 

  

Inschrijven 

Wie kaarten wenst te bestellen als deelnemer of als steunkaart, kan dit door onderstaande 

strook ingevuld mee te geven. Graag samen met:  

het gepaste geld in een gesloten enveloppe  

af te geven aan de klasleerkracht.  

 

Deze trail is geschikt voor rolstoelen, buggy’s en trekt enkel langs verharde  

en verlichte wegen. Voor wie graag een grotere afstand wandelt of loopt, kan deze tocht 

onbeperkt lopen.  

 

Warme groetjes 

 

Het GEHO-team 

 



 

Vlaamse veldloopdag  

25 SEPTEMBER - Door werkzaamheden op 

speelplein Zoeber ging het loopevenement 

ditmaal door in Gits. Het was een stralend 

weertje en vol enthousiasme liepen de 

leerlingen hun rondjes.  

 

Er waren heel  wat ”blauwe GEHO- truitjes” 

op te merken in de loopwedstrijden en 

sommigen mochten zelfs het podium op 

om een medaille in ontvangst nemen: 1ste: 

Lucas Ruant (Z), Iana Van Belle (B); 2de: 

Jolan Houf (G), 3de : Elian Lakiere (G), 4de: 

Cas Matten (Z), 5de: Stan Deblaere (Z), Loes 

Matten (Z). 

 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
(deel 2) 

10/01 info nieuwe peuters ’18-‘19 

13/01 info nieuwe peuters ’19-‘20 

24/01 preventielessen politie L1-4 

31/01 dag van de directeur 

14/02 medisch schooltoezicht K2 

23/02 kipfestijn ouderraad 

25+01/03 vriendschapsweek 

15/03 Nationale Pyjamadag 

18+19/03  oudergesprekken K3 

19/03 auteurslezing L6 

21/03 wereldpoëziedag 

31/03 zomertijd + open deur 
 

 

MOEV loopcriterium 
(naamsverandering voor SVS) 

CROSSEN OP WOENSDAG - Doordat onze school 

deelneemt aan het MOEV-loopcriterium, krijgen de 

leerlingen ook nog eens de kans om op 

woensdagnamiddag mee te lopen in verschillende 

schoolcrossen. 

 

Er zijn al enkele crossen voorbij en telkens waren er 

een aantal “geho”atleetjes paraat om deel te nemen. 

De uitslag van iedere cross kan je terugvinden op: 

www.moev.be/activiteiten/trefwoord=loopcriterium

/vroegere activiteiten/ West-Vlaanderen. 

 

 

Noteer de vrije dagen  

in je agenda! 

06/05 07/05 
 

http://www.moev.be/


 

  

Juf in de kijker! 
Naam: Griet Raes 

Bijnaam: Grietje, grietjepietje 

Verjaardag: 20 februari  

Woonplaats: Moorslede 

Kleur haar: donkerbruin 

Kleur ogen: groen 

 

Ik kan echt niet leven zonder: mijn familie en vrienden 

Ik word chagrijnig van: jaloezie en pesten 

Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: gamba’s pil pil (Spaans gerechtje) 

Een van de mooiste plekken waar ik ben geweest: Toscane, Italië 

Hier ben ik heel goed in: omgaan met kinderen 

Bijna niemand weet van mij dat: ik me niet om mijn gemak voel in kleine,  

      duistere ruimtes 

Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: nog eens een kleuter 

Mijn ultieme droom: een wereldreis maken 

De beste manier om het weekend te beginnen: genieten samen met mijn gezin.  

Mijn grootste uitdaging ooit: speleologie 

Dit heb ik het laatst gegoogled: ons vakantiehuisje voor in de zomervakantie  

De beste uitvinding ooit: skilatten (doe ik super graag ) 

Op dit dier lijk ik het meest: een vogel (ik wil graag veel van de wereld zien)  

Mijn tip voor een gelukkig leven: elke dag genieten van de kleine dingen !!! 

 

 

 

Toon je sportclub 

@ school! 



 

   

Kijk eens wat onze klas al kan… 
Gedichtje van juf Grietje voor alle ouders van de Kikkerklas. 

 

We kunnen bouwen,  

we kunnen sjouwen en kunstjes doen op slappe touwen. 

We kunnen tekenen, we kunnen plakken en balanceren op 

hoge hakken.  

We kunnen dansen, we kunnen zingen en van een hoge tafel 

springen. 

We kunnen tellen, we kunnen kleuren en kunnen zo heerlijk 

om iets lekkers zeuren.  

 

We kunnen al echte letters schrijven 

maar we willen zo graag nog een kleuter blijven. 

We willen  proeven… ruiken… en voelen. 

We willen groeien in ONZE EIGEN doelen. 

 

Met onze handen 

en onze voeten.  

Heerlijk in de wereld wroeten.  

Wij zijn wij, we zijn uniek,  

en we zijn NIET van elastiek. Je kunt ons niet maken tot iets 

wat we niet zijn  

maar wel helpen zodat we onszelf nog beter kennen 

want zelfs als we onze knie bezeren,  

weet dan dat we ALTIJD leren ! 

 

  Koken is kinderspel! 

 
INGREDIËNTEN  

bananen - pindakaas - rozijnen  

optioneel: witte chocolade - kokosschilfers 

 

BEREIDING 

Laat de kinderen de bananen pellen en 

halveren. Met een beetje pindakaas plakken de 

kinderen rozijntjes op het spookje: twee halve 

voor de ogen en eentje voor de mond. Mag het 

een beetje zoeter? Dip het spookje dan in 

gesmolten witte chocolade en strooi er 

kokosschaafsel op. 

 



 

 

JAARTHEMA  
‘Een schatkist vol geluk’ 

 

 
 

OPROEP - Lieve vrienden van onze school, doen 

jullie mee aan onze ‘schatkist vol geluk’?  

 

Jullie krijgen iedere maand of week een mini-

opdrachtje voor een stralend tipje van geluk, 

namelijk de ‘Geluk-tip van de maand’. Alle kinderen 

van onze school doen hier aan mee! Hopelijk jullie 

ook?   
 

Als jullie toffe foto’s hebben van deze opdracht… 

deze zijn altijd welkom op onze facebookpagina!  
 

Alvast heel erg bedankt en laten we er een heerlijk, 

gelukkig schooljaar van maken J   

 

 

Het GeHo-GELUK-team  

 

GELUK VALT NIET UIT DE LUCHT - Het is dan ook een 

levenshouding: op een optimistische manier in het 

leven staan, je goed in je vel voelen, jezelf 

doelen stellen en die realiseren, zin zoeken in het leven, 

veerkracht opbouwen, samenleven met anderen en de 

juiste keuzes maken. Je 

levensomstandigheden bepalen maar een relatief klein 

stuk van je geluk. Een positieve houding en de manier 

waarop je naar de wereld kijkt zijn veel 

doorslaggevender. Dat krijg je gedeeltelijk mee van 

je ouders en andere mensen om je heen, door 

voorbeeldgedrag en opvoeding. We kunnen allemaal 

leren een beetje opener, optimistischer 

en gelukkiger te zijn. 

 

Leo Bormans (Geluk voor kinderen, 2014) 



 

Verkiezingskoorts  in het vierde leerjaar 

 
 

 
We brengen een bezoekje aan het gemeentehuis waar 

we mochten plaatsnemen in de gemeenteraadszaal. 

Burgemeester Rita Demaré en de schepen Frederik Sap 

maakten met veel plezier tijd voor ons vrij waarbij de 

lln. uitgebreid de kans kregen om vragen te stellen. 

 
We richtten zelf onze partij op met bijpassend logo 

en natuurlijk enkele flyers en affiches. Elke partij 

besliste over een activiteit waarop dan kon gestemd 

worden. Degene met de meeste stemmen was de 

winnaar uiteraard.  

 
De lijsttrekker en lijstduwer halen nu echt alles uit de 

kast met hun zelfgeschreven speech. Zo hopen ze om 

toch nog stemmen bijeen te sprokkelen.  

 

 
De bijzitters zitten klaar, de stembrieven liggen.  

Tijd op naar de stembus te gaan! 
 



 

  

  

 



 

Maak jij mooie 

hoeden op deze 

paddenstoelen? 


