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WEET JE HET AL? 
 

Editie:  
oktober 2022 

 

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

De kleuters van de 3de kleuterklas  
gingen op avontuur. Ze trokken de  
natuur in. Ze keken hun ogen uit.  

 
 

Ze vonden heel wat herfstschatten en 
genoten van de prachtige kleuren. 

Al hun zintuigen werden geprikkeld.  
 
 

Ze konden kijken naar al dat moois, luis-
terden naar de vogels en blaadjes die 
ritselden, voelden aan de ruwe schors 

van de boom,...  
 
 

Ze mochten zelfs een lekker appeltje 
proeven. Een hele belevenis. 

 
 

Juf Wendy (3K) 
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Activiteitenkalender oktober: 
- Ma 03/10/’22: - Verkiezingen leerlingenraad. 
   - MOS-activiteit: bloembollen planten. 
- Di 04/10/’22: - “Werelddierendag”. 
   - Bekendmaking samenstelling leerlingenraad. 
   - 10.25 u: sessie “Reanimatie op school“ voor het  
   6de leerjaar. 
- Wo 05/10/’22: - “Dag van de Leerkracht”. 
   - “Saved by the Bell”. 
- Do 06/10/’22: 20 u: schoolraad. 
- Vr 07/10/’22: meter– en peterschap 1ste en 6de leerjaar: in het 
   kader van de “Week van het Bos” spelen ze samen 
   een bosspel. 
- Van zo 09 t.e.m. zo 16/10/’22: “Week van het Bos”. 
- Ma 10/10/’22: 12.45 u: leerlingenraad (o.l.v. juf Helga). 
- Di 11/10/’22: - Zorgoverleg. Geert Caroes, VCLB-medewerker,  
   aanwezig voor gesprekken met ouders. Gelieve wel 
   op voorhand een afspraak te maken. 
   - Integratiemoment 3de kleuterklas-1ste leerjaar. 
   - 19.30 u: ouderraad. 
- Wo 12/10/’22: “Dag van de Kinderverzorgster”. 
- Vr 14, za 15 & zo 16/10/’22:  kermis Impe. 
- Vr 14/10/’22: - Zwemmen voor het 2de t.e.m. 5de leerjaar.        
   - Rommelmarkt. Zie eerdere uitnodiging! 
   - Taartenslag georganiseerd door de ouderraad. 
- Ma 17/10/’22: facultatieve verlofdag!  
- Do 20/10/’22: schoolfotografie: individuele foto’s, familiefoto’s  
   (broer/zus) & klasfoto’s. Pasfoto’s uitsluitend op  
   aanvraag! 
- Vr 21/10/’22: - “Dag van de Jeugdbeweging”. 
   - Zwemmen voor het 2de t.e.m. 5de leerjaar. 
- Zo 23/10/’22: “Missiezondag”. 
- Van ma 24/10 t.e.m. do 27/10/’22: individuele oudercontacten  
   voor de lagere school. 
- Wo 26/10/’22: 11 u: onthaalmoment nieuwe peuters instap 07/11 
   (peuters geboren t.e.m. 07/05/’20). 
- Do 27/10/’22: rapport voor de lagere school. 
- Vr 28/10/’22: zwemmen voor het 2de t.e.m. 5de leerjaar. 
- Van ma 31/10 t.e.m. vr 04/11/’22: herfstvakantie! 

 

Vanaf 01 oktober ‘22 werken we met MS Teams  
als communicatieplatform naar ouders toe!  

Bij problemen vernemen we het graag! 
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Oktober = missiemaand: 

Oktober is in de hele katholieke kerk de    
actiemaand van Missio. Elk Missio-land zet 
zich achter een gemeenschappelijk thema en 
kiest een gastland uit. Centraal staat natuur-
lijk altijd de verkondiging en beleving van 
het evangelie. Dit mondt uit in een wereld-

wijd netwerk van solidariteit. Met de missionaire campagne voor 
2022-2023: 'Jullie zullen mijn getuigen zijn' zal de Kerk van de 
Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) een jaar lang in de schijnwer-
pers staan.   
  

Naar jaarlijkse gewoonte organiseren we op school ook een actie 
voor het goede doel. Met de opbrengst van onze rommelmarkt op 
vrijdag 14 oktober ‘22 steunen we graag de projecten van Missio en 
ons Plankindje. Zie eerdere uitnodiging! 
 
Saved by the Bell: 
Miljoenen kinderen en jongeren op aarde horen 
zelden of nooit de schoolbel. Op de “Internationale 
dag van de Leerkracht” laten we daarom de 
schoolbel extra lang  luiden. Zo laten we de wereld 
horen dat elke jongere recht heeft op goed en 
kwaliteitsvol onderwijs.  
 

Breng gerust jullie toeters en bellen mee naar school, want samen 
laten we de bel extra lang horen! 
 
Dag van de Jeugdbeweging: 
We roepen iedereen op om in uniform van de jeugdbeweging naar 
school te komen. Tevens slaan de jeugdraad en jeugddienst 
(gemeente Lede) de handen in elkaar en organiseren een namiddag 
vol met animatie.  
   - Wanneer? 21 oktober 2022 - 15.45 - 18.00 u 
   - Waar? Parkje achter Huize Moens - Lede  
 
    met de Week van het Bos: 
    Ook dit jaar vliegen we in oktober de deur uit. Tijdens  
    de Week van het Bos gaan we op ontdekking in de  
    natuur.  
 

Buiten spelen en op avontuur gaan in de natuur maakt ons         
gezonder én creatiever. Ga dus op ontdekking in het bos en ravot 
er op los.  
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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 

Respecteer de zone 30 
 

Vergeet de gordel 
niet 

Geef zelf  
het goede  
voorbeeld! 

Steek over op de juiste plaats 

Parkeer waar het mag 

Veilig naar school: 
Tijdens de “Week van de Mobiliteit” deelden onze leerlingen van 
het 6de leerjaar aan de school verkeerstips uit. We zetten graag 
nog even de 5 tips voor een verkeersveilige schoolomgeving op 
een rijtje: 

OPGELET: ook op de versmalde rijstrook t.h.v. onze school 
mag NIET worden gestopt om kinderen in of uit te laten 
stappen! 


