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WEET JE HET AL? 
 

Editie:  
november 2022 

JAARTHEMA:  
 

“’t Wimpelke op avontuur: te land,  
ter zee en in de lucht!”. 

De leerlingen van het vierde 
leerjaar gingen in functie van 
het jaarthema op uitstap naar 
de alpacaboerderij.  
 

In het eerste trimester leren ze 
allerlei zaken over het thema 
‘land’. Daar horen ook alpaca’s 
bij. 
 

Ze maakten een heerlijke wan-
deling met negen lieve alpaca’s. 
 

Juf Annelies (4L) 
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Activiteitenkalender november: 
- Van ma 31/10 t.e.m. vr 04/11/’22: herfstvakantie! 
- Di 01/11/’22: “Allerheiligen”. 
- Wo 02/11/’22: “Allerzielen”. 
- Ma 07/11/’22:  - Instapdag nieuwe peuters. Peuters, geboren ten  
   laatste op 07 mei ‘20, kunnen hun eerste stapjes  
   in de peuterklas  zetten. We verwelkomen graag  
   Ellis, Elize, Victor en Nolan. 
   - Bezoek van Sint en Piet. 
- Van ma 07 t.e.m. di 08/11/’22: sport2daagse voor het 5de en   
   6de leerjaar (sporthal De Ommegang - i.s.m.  
   sportdienst Lede). 
- Van ma 07 t.e.m. do 10/11/’22: individuele oudercontacten voor  
   de kleuterschool.    
- Van ma 07/11/’22 t.e.m. vr 17/02/’23: zichtbaarheidsactie: “Helm 
   Op Fluo Top”! 
- Do 10/11/’22:  het 6de leerjaar brengt een bezoek aan het   
   “Beroepenhuis” en “Tuin van Kina” te Gent. 
- Vr 11/11/’22: - Wapenstilstand!  
     - Sint-Maarten. 
- Van ma 14 tot vr 18/11/’22: activiteit MOS-groep: moestuintjes  
   winterklaar maken. 
- Di 15/11/’22: - “Koningsdag”. 
   - 19.30 u: ouderraad. 
- Wo 16/11/’22: medisch schooltoezicht voor het 6de leerjaar (op  
   school). 
- Van za 19/11 t.e.m. zo 27/11/’22: “Voorleesweek”.  
- Zo 20/11/’22: “Internationale dag van de Rechten van het  Kind”. 
- Van ma 21 t.e.m. zo 27/11/’22: “Week van de Smaak”. 
- Di 22/11/’22: - Zorgoverleg. Geert Caroes, VCLB-medewerker,  
   aanwezig voor gesprekken met ouders. Gelieve wel 
   op voorhand een afspraak te maken. 
   - Dactylo cursus (1 van 5) - 16 tot 17.30 u. 
- Do 24/11/’22: medisch schooltoezicht voor het 4de leerjaar (op  
   school). 
- Vr 25/11/’22: - Het 1ste, 2de en 3de leerjaar helpen bij het aan-
   planten van haagjes en bomen in Ilies speelbos.  
   - Integratiemoment 3de kleuterklas-1ste leerjaar. 
   In het kader van de “Voorleesweek” wordt een  
   voorleesmomentje georganiseerd. 
- Van ma 28/11 t.e.m. vr 02/12/’22: doorlichting op school.  
- Ma 28/11/’22: - Zwemmen voor de 3de kleuterklas en het 6de  
   leerjaar. 
   - Meter–/peteractiviteit 1L-6L: voorleesmomentje. 
   - 12.45 u: leerlingenraad (o.l.v. juf Helga). 
- Wo 30/11/’22:  pedagogische conferentie. Geen school /  
       geen opvang. 
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Actie “Helm Op Fluo Top”: 
Met “Helm Op Fluo Top” willen we de kinderen aanmoedigen om te 
voet of met de fiets naar school te blijven gaan. Zij die dat veilig 
(met een fietshelm) en zichtbaar (met reflecterende en fluoresce-
rende kledij) doen, kunnen stickers sparen en prijzen winnen. De 
actie start na de herfstvakantie en loopt tot de krokusvakantie.  

 

Hoe werkt het? 
 

¨ Alle kinderen krijgen een stickerkaart van 
hun leerkracht.  
¨ Elke ochtend krijgen ze op school één of 
twee stickers: 
 * fietshelm op = 1 sticker 
 * fluorescerende of reflecterende kledij aan 
 = 1 sticker 
¨ Vanaf 21 stickers kunnen ze reeds prijzen 
winnen. Schrijf hiervoor je kind in op 
www.helmopfluotop.be/wedstrijd. 

 
Wapenstilstand 11/11: 
Wij herdenken “Wapenstilstand” en brengen bloemenhulde aan het 
monument van de gesneuvelden in aanwezigheid van de gemeente-
lijke overheid.  
 

Tegen 12.15 uur worden we verwacht op het dorpsplein van Impe. 
 

Het zou fijn zijn mocht onze school door tal van kleuters en lagere 
schoolkinderen vertegenwoordigd zijn.  
   
Week van de Smaak: 
Van maandag 21 t.e.m. zondag 27 november is het weer tijd voor 
de lekkerste week van het jaar! Het thema van de “Week van de 
Smaak” dit jaar luidt “Samen smaakt beter”. 
 

De “Week van de Smaak” is een jaarlijks publieksevenement in   
november rond smaak en eetcultuur en vindt plaats over heel 
Vlaanderen en Brussel. De nadruk ligt op participatie, ontmoeting 
en beleving. Elke editie leidt tot vele honderden activiteiten door-
heen Vlaanderen met proeverijen, marktjes en buurtfeesten tot   
culinaire workshops, lezingen en tentoonstellingen. 
 
Voorlezen, het leukste kwartiertje van de dag:  
Voorlezen, dat is leesplezier doorgeven aan jong en oud. Tijdens de 
“Voorleesweek” zet “Iedereen Leest” graag het belang én het     
plezier van voorlezen in de kijker. 
 

Doe mee met de voorleeswedstrijd! VRT en Iedereen Leest roepen 
iedereen op om mee voor te lezen met De voorleesclub! Post op 
www.voorleesweek.be/wedstrijd een leuke foto of filmpje van jouw 
voorleesmoment. Wie weet komt er binnenkort een bekende voor-
lezer op bezoek of win je een boekenpakket! 
 

De wedstrijd wordt afgesloten op zondag 27 november 2022. 
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Vrije Basisschool ‘t Wimpelke 
 

Impedorp 57A 
9340 Impe 
 

( 053/80 18 26 
( 0476/87 76 81 (directie) 
 

E-mail: directie@wimpelke.be 
Website: www.wimpelke.be 
Facebook: VBS ‘t Wimpelke 
 

       V.U. Ann Muylaert 

Leerlingenraad 2022-’23: 
 

Corneel en Marit (1L),  
Nolan (2L),  
Mila (3L),  
Eli (4L),  

Charlotte (5L)  
en Ran (6L). 

 
ZIJ KREGEN JULLIE STEM!  

 
Proficiat! 

Schooldoorlichting:  
De onderwijsinspectie van het Vlaams Ministerie van Onderwijs en 
Vorming licht elk schooljaar een aantal erkende scholen door in 
Vlaanderen en in Brussel. 
Elke school moet binnen een periode van 6 jaar minstens 1 door-
lichting krijgen.  
Tijdens een doorlichting  voert de onderwijsinspectie 4 onderzoeken 
uit: 1. kwaliteitsontwikkeling, 2. één of meerdere kwaliteits-
gebieden, 3. onderwijsleerpraktijk, 4. bewoonbaarheid, veiligheid 
en hygiëne. 
De onderwijsinspectie schrijft de observaties van een doorlichting, 
met te borgen punten, ontwikkelkansen en tekorten, uit in een 
doorlichtingsverslag. 
De minister van Onderwijs beslist over de verdere erkenning van de 
school op basis van het advies in het doorlichtingsverslag. 
De school kan het verslag gebruiken om zelf verder te zorgen voor  

de kwaliteit van haar werking. 
Iedereen kan de doorlichtingsversla-
gen inkijken.  
Tijdens de doorlichting worden ook 
enkele leerlingen en ouders bevraagd 
over de werking van de school.  
In de week van maandag 28 novem-
ber t.e.m. vrijdag 02 december ‘22 is 
onze school aan de beurt.  


