
Contact:  
 
directie@schoolkruipuit.be 
opvang@schoolkruipuit.be 
secretariaat@schoolkruipuit.be Als het herfstverlof er aan komt, dan helpt 

de tijd ons herinneren aan diegenen die 
ons verlieten. Dan komt een periode van 
terugdenken aan geliefden die er niet 
meer zijn, maar die voor ons het verschil 
hebben gemaakt.  Maar ook een tijd van 
genieten van een palet herfstkleuren  

tijdens een fikse boswandeling, van vruchten verzamelen, van een 
wollen dekentje en een kop hete chocolademelk, en…  van onze 
eerste nieuwsbrief van dit schooljaar.  

Met de vier nieuwsbrieven per jaar proberen we je ook op de 
hoogte te houden van wat reilt en zeilt op school.Via onze website, 
social media en Gimme krijgt u eveneens zicht op onze school en 
haar activiteiten. En dat willen we …   

Ouders zijn de voornaamste belangengroep binnen de ontwikke-
ling van onze school. Een geëngageerd oudercomité en een be-
trokken schoolraad zijn super belangrijk om samen met het 
schoolteam te bouwen aan een moderne en toekomstgerichte 
school. De gepaste info op het juiste moment is onontbeerlijk. Ge-
paste feedback is altijd nuttig!    

Kritische ouders die opbouwend input geven aan ons beleid zijn 
welkom. Daar gaan we voor !    

Cactus en Wolf ! 
Voor een betere wereld… 

groot en klein…   

zullen we aardig zijn... 

Een cactusje voor  Ashley !  

PROFICIAT ! 

Als de tijd ons helpt herinneren ...  
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Nog meer artikels... 

Nog meer foto’s... 

Nog meer weetjes over 

onze school op : 

www.schoolkruipuit.be 

of onze facebook-

pagina 

Verjaardagen vieren op school !  

Huidig schooljaar stapten we omwille van diverse 

redenen af van het klassikale trakteren. Inmiddels zijn we het 

stilaan gewoon om de jarigen op een andere manier te vieren op 

school. Hierbij enkele reacties van de kinderen: 

          “Mijn mama is blij, nu heeft ze geen stress meer op mijn  
   verjaardag.” 

“Nu mogen we een leuke activiteit kiezen in onze klas. Ik mocht die     
dag op de stoel van de juf zitten. “ 

 “Het was een lekker fruitijsje. Volgend jaar kies ik een frozen 
 yoghurt bij de directeur.” 

“Nu is het voor iedereen gelijk !” 

 “Het mocht wel een tandje minder. Voor het milieu, voor de 
gezondheid en voor de portemonee.” 
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Terugblik op een meer dan geslaagde ‘griezeltocht’ ! 

De griezeltocht van het oudercomité en Ferm Oostwinkel-Kruipuit brachten een massa volk 

op de been.  “Alles bij elkaar verwelkomden we 465 deelnemers,” zegt Bart Verstraete,  

voorzitter van ons oudercomité. “We bedachten een vijftal stops met leuke opdrachtjes voor 

de kinderen en serveerden hierbij hapjes en drankjes in griezelthema. Na de wandeling 

brachten de durvers nog een bezoek aan onze ’schrikweide’  en werd er gezellig verbroederd 

in de schoolbar. Het weer was een enorme meevaller en de sfeer was mega gezellig.  Heel 

wat buurtbewoners hadden hun huis of voortuin versierd. Binnenkort ontvangen de 

winnaars van het mooist versierde huis en de mooist verklede deelnemers hun prijs. 

“Of we tekenen voor een 2de editie valt nog te bezien. Ik 

bedank in elk geval de leden van het oudercomité, Ferm en het 

schoolteam voor de helpende 

handen”,  besluit een trotse 

voorzitter. 

         

               Nieuws uit de …. 

 

Ook de schoolraad stak de voorbije maand de koppen bijeen. De schoolraad wordt verkozen 

voor een periode van 6 jaar  uit leerkrachten, ouders en de lokale gemeenschap. Zij 

brengen voor bepaalde zaken, zoals schoolreglement, kostprijzen, veiligheid, ... advies uit.  

Op de agenda van de jongste vergadering stond o.a.  verkiezing GO! Raad, evolutie 

bouwdossier, 2 punten uit het beleidsplan (ICT en outdoor) en kostenbeheersing.  We halen 

de belangrijkste punten uit het verslag aan: 

 De planning rond de nieuwbouw hoofdgebouw/kleuter en de uitwerking loopt gestadig 

verder. Nog dit kalenderjaar worden de concrete plannen publiekelijk voorgesteld. 

 In totaal werd in  het kader van DIGISPRONG voor ongeveer 23.000 euro 

geïnvesteerd: 22 chromebooks voor de leerlingen 3de graad en voor elke leerkracht 

een laptop. Ook de WIFI omgeving werd geoptimaliseerd. 

 Heel wat scholen zijn bezig met buitenonderwijs. In 2020 zetten we met ons team de 

eerste stappen in outdoor teaching. In de toekomst willen we vanuit ons pedagogisch 

project een pioniersrol opnemen en de voordelen van buitenonderwijs erkennen.  

 De raad stelde de bouwstenen op voor kostenbeheersing binnen het financieel beleid 

en het drukken van de schoolrekening. Belangrijk hierover is een transparante 

communicatie. Meer hierover in de volgende nieuwsbrief. 

Leden van de schoolraad zijn:  Evy Coppens, Hilde De Taeye, Melanie Matthijs, Thomas 

Bonamie, Tom Blomme, Bart Verstraete, Luc De Baets, Saskia Bourgonjon, Paul 

Ginneberge, Bart Verloo (voorzitter) en directie.  

 

      Samen pompoenen snijden voor de soep! 



Nieuwsbrief Pagina 3 

 Op 8 oktober ging onze eerste klusjesdag door. Deze stond vooral in het 

teken van het onderhoud van de weide en de groene speelplaats. Zonder 

die helpende handen blijft het een onmogelijke opdracht om de schoolsite 

deftig te onderhouden. De dieren werden ondergebracht in hun winter-

verblijf. De moestuin werd winterklaar gemaakt, hagen en bomen ge-

snoeid, bermen en oevers gemaaid en de wilgenhutten bijgewerkt. De 

groene speelplaats en de weide zijn een unieke troef voor het aanbieden 

van speel- en leerkansen voor onze kinderen.  Een ‘groene’ pluim voor de 

helpende handen. Het is altijd wel een leuk gebeuren in een toffe sfeer ! 

Achteraf is het altijd tevreden terugkijken op een vermoeiende, maar leu-

ke dag.            

Succesvolle klusjesdagen  

 Bart Verstraete: aan het woord: “Als oudercomité zijn we altijd op zoek naar ou-

ders die willen meewerken.  We lanceren een oproep naar alle ouders die wen-

sen lid te worden van onze groep. We zijn altijd op zoek naar ouders die willen 

meewerken en een bijdrage, op welke manier ook, kunnen leveren. Het ouder-

comité is het ideale platform om de belangen van alle kinderen, de ouders en 

het schoolteam te verenigen. We willen de school van onze kinderen zo goed 

mogelijk ondersteunen.  Alles wat we doen komt altijd ten goede aan onze kin-

deren.”  

Heb je zin, veel goesting en een beetje tijd om aan dit mooie project mee te wer-

ken? Heb je leuke ideeën, tips, suggesties om van de kruipuit een nog betere 

school te maken voor alle kinderen? Dan ben je de geknipte man/vrouw om toe 

te treden tot het hechte vriendenteam van het oudercomité “De Kruipuit.”  

“Wenst u nog wat meer informatie?  Laat niet na me te contacteren. “    

Bartv11@gmail.com  - gsm 0496 407970 

Ouders zijn altijd welkom ...  

Noteer alvast volgende initiatieven van het oudercomité: 

  8 november om 20 uur  —> eerstkomende bijeenkomst oudercomité 

10 december  —> Kerstmarkt 

18 maart —> Quiz 

 4 juni —> Schoolfeest 

mailto:Bartv11@gmail.com


Een 20 tal leerkrachten uit onze scholengroep Dynamiek brachten aan onze school een be-

zoek om ervaringen en kennis op te doen i.v.m. outdoor-teaching of buitenonderwijs. Met de 

aankoop van de weide werd voor onze school de aanzet tot outdoor-learning gegeven. De er-

varingen die we op deden op Erasmus in Madeira werd geëtalleerd in een oriëntatieoefening 

met diverse opdrachten. Met ons team willen we ons verder bekwamen in deze vorm van on-

derwijs en een echte pioniersrol opnemen. Juf Melanie neemt de op-

dracht waar om de outdoor-werking dit schooljaar te ondersteunen en 

zal eveneens de opleiding in Madeira volgen.        

GBS Kruipuit Nieuwsbrief   

Onze school wisselt ervaringen uit op Erasmusday 

 we jaarlijks de  deur open zetten voor stagiairs. In diverse klassen 

maken de leerlingen kennis met jonge mensen die de opleiding in het on-

derwijs volgen? … en juf Magda de studenten begeleidt? 

 de kleuterjuffen  op 14 februari een feest voor de grootouders organiseren? 

 er op 7 november een instapdag is voor de kleuterafdeling? 

 de Sint onze school bezoekt op maandag 5 december? 

 er op 7 december geen school is voor de kinderen (pedagogische stu-

diedag), maar wel voor de leerkrachten? 

 we voor onze dieren een peter– en meterschap 

organiseerden ?  En deze vermeld worden op 

een uithangbord aan de toegang van de  

 weide?    

 je ook van de weide kan genieten tijdens het weekend en vakanties?  

 je vanaf volgende week opnieuw kan inschrijven voor naschoolse ateliers (schaken, yo-

ga en knutselen met papier-maché) en die financieel in te brengen zijn in de belastin-

gen? 

 tijdens de kerstmarkt ons jubileumjaar ‘150 jaar Kruipuit’  wordt afgesloten met een 

voorstelling van de concrete bouwplannen?   

 we op zoek zijn naar mensen om over de middag ons toezichtteam te versterken? 

 we de kans krijgen om een kandidaat 2de buschauffeur opleiding te laten volgen? Wie 

is kandidaat?  

 vijf leerlingen een ’warme william’ geworden zijn door het volgen van de ateliers? 

         Proficiat : Axelle, Ebba, Kevin, Maud  en Noor.

        


