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In dit nummer: 

Beste,  
 
Oktober gleed voorbij! De dagen zijn opvallend korter ge-
worden en de nachten ook wat kouder. We genieten wel 
met volle teugen van de zachte, mooie, zonnige  herfst-
dagen. Dit weekend schakelen we weer over van zomer-
tijd naar wintertijd. Dat betekent zondagmorgen een uur-
tje langer slapen!  
Laat ons hopen dat het volgende week tijdens de herfst-
vakantie ook mooi weer is, zodat de kinderen buiten hun 
hartje kunnen ophalen.  
Onze mooie grote boom, de plataan, op de speelplaats 
krijgt heel wat andere kleuren. Het zomerse groen wordt 
stilletjes verdrongen door het geel, oranje en bruin van 
de herfst. Duizenden bladeren vallen er op de speelplaats. 
En dan heeft het nog niet eens erg gestormd! 
De kinderen zijn het ondertussen goed gewoon in de 
nieuwe klas. De juffen en meesters kennen de kinderen al 
behoorlijk. Tijdens de voorbije weken waren er klassenra-
den. Alle kinderen werden besproken. De mensen die met 
uw kind werken zijn op die bespreking. Veel zaken komen 
aan bod. Zitten ze in de juiste klasgroep? Krijgen ze het 
aanbod dat ze nodig hebben? Zitten ze goed in hun vel? 
Klikt het in de klas?  
Helaas hebben sommige van onze kinderen het zeer 
moeilijk om zich te houden aan de afspraken die er zijn 
gemaakt op school en in de klas. Dat kan niet! Ze moeten 
zich aan de regels houden! Ongehoorzaam zijn en onbe-
leefd zijn is nog steeds uit den boze! Gelukkig kunnen we 
hierover praten en krijgen ze steeds weer nieuwe kansen! 
Leren leven met elkaar is een belangrijke opdracht 
voor de school.  
Hopelijk kunnen jullie genieten van een weekje herfstva-
kantie, samen met de kinderen!  
 
Mevrouw Hilde 















KLAS J OP BOSDAG 





KLAS K OP BOSDAG 





DE BOSDAG VAN KLAS C 







ONZE BUSBEGELEIDERS 

We moeten jullie waarschijnlijk niet meer vertellen wie die twee lieve 
mensen zijn.  Maar wist je dat we naast Jenny van bus 8 en Maureen 
van bus 34 ook nog 4 andere busbegeleiders hebben die aan onze 
school verbonden zijn ?  Sylvie Delorge is verantwoordelijk voor bus 23, 
Maarten Cael voor bus 21, Kathy Hoste voor bus 22, Patricia Vanwas-
senhove voor bus 18.  Deze mensen rijden tot aan de parking van de 
Lange Munte, waar onze leerlingen dan overstappen op de bussen van 
Jenny en Maureen. 
We dragen hen allemaal een heel warm hart toe.  Dank voor de goede 
zorgen. 



IN DE TECHNIEKLES 







DE SPRONG SPRINGT 

Zoals jullie wellicht reeds weten komt de “Warmste Week” dit jaar naar 
Kortrijk.  Dit is een organisatie van Studio Brussel, in samenwerking met 
de VRT, die mensen uitnodigt om acties te organiseren en de opbrengst 
ervan te schenken aan een goed doel. 
Van 18 december tot en met 24 december, tijdens de “warmste week” 
dus, draaien de presentatoren een week lang de door luisteraars aange-
vraagde muziekplaten voor het goede doel.  Er worden dan ook verschil-
lende optredens georganiseerd. 
Dit alles gaat door rond het glazen huis op 
het Nelson Mandelaplein, bij het nieuwe 
zwembad. 
 
 
 
Meer info vind je op 
www.dewarmsteweek.be 
 
 
 
 
 
Ook wij willen graag ons steentje bijdragen aan de Warmste Week. 
 
Als goed doel kozen wij AJKO, een vzw die zich inzet voor jeugdwelzijns-
werk.  Concreet houdt dit in dat zij aan onze kinderen gratis buurtsport 
aanbieden.  Tweemaal in de week kunnen onze kinderen na school deel-
nemen aan verschillende activiteiten.  Ook over de middag komen de 
mensen van AJKO sporten met onze kinderen.  Ze organiseren ook tij-
dens vakanties kampjes of uitstappen aan zeer scherpe prijzen. 
 
 
We zullen op donderdag 19 december 24 u trampoline springen ! (12u 
op 2 trampolines) van 11u—23u 
Ons evenement gaat door op het schouwburgplein op de kerstmarkt.  
Op de kerstmarkt verkopen we ook zelfgemaakte kunstwerkjes. 
De kinderen zullen overdag, tijdens de lessen, per klas een uurtje komen 
springen. 
Na 16 uur rekenen we op familie, vrienden of voorbijgangers die ons, 
mits een kleine bijdrage, willen steunen en meespringen. 
Jullie zijn natuurlijk ook steeds welkom !!   
 
Op vrijdag 20 december willen we dan graag onze bijdrage afgeven aan 
het glazen huis op het Nelson Mandelaplein. 
 



WIST JE DAT... 

• Maandag 28 okt t.e.m. vrijdag 1 nov : HERFSTVAKANTIE 
 
• Maandag 11 nov : WAPENSTILSTAND : vrije dag 
 
• Zaterdag 16 nov : KAAS & KLANK , concert t.v.v. De Sprong 
 
• Zaterdag 16 nov t.e.m. zaterdag 24 nov : VOORLEESWEEK 
 
• Woensdag 4 dec : Sint op school 
 
• Woensdag 4 dec : Ouderraad 
 
• Vrijdag 6 dec : geen opvang in St. Amandscollege (H. Hart) 

 
• Dinsdag 17 dec om 13u30 : Kerstviering in St. Elooiskerk  

• Dinsdag 17 dec vanaf 16u30 : OUDERCONTACT 
 

• Donderdag 19 dec : DE SPRONG SPRINGT, actie warmste                               
 week t.v.v. Ajko  

OM TE NOTEREN IN JE AGENDA 

…  het vrijdag 18 oktober DAG VAN DE JEUGDBEWEGING was ?  Ook 
 hier bij ons op school hebben we een heleboel “diehards” die in uni-  
 form naar school kwamen !!!  De Chiro was het meest vertegen-
 woordigd.  Maar ook de scouts en de KSA waren van de partij. 

… het op vrijdag 8 november weer OUDERCAFE is ?  Alle (groot)ouders, 
 vrienden, opvoeders,...  worden uitgenodigd vanaf 14u50 in de  eet-
 zaal voor een gezellige babbel. 

… er op vr 6 december GEEN OPVANG is in het ST. AMANDSCOLLEGE                 
 om 16u?  Op die dag is er in deze school een pedagogische  studie
 dag.   

… de Sprongklapper vanaf nu ook digitaal te vinden is op onze websi-
 te ?  Zo kan je nog meer genieten van de foto’s, zelfs in kleur. 
 


