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WEET JE HET AL? 
 

Editie:  
december 2022 

Thema TE LAND is echt plezant! 
Over kriebelbeestjes leren 

Waar je ze vindt 
Wat ze verteren 

Of het een spin of een insect is  
kan ik jou vertellen, maar dan  

moet ik wel eerst hun pootjes tellen. 
 

Kosteloos waardevol materiaal is  
om te knutselen ideaal. 
Zo maakten we een tank  

in camouflagekleuren en maanmobiel Wally  
door oud papier te scheuren. 

Met plastiek potten schroefden wij  
de onderdelen vast aan elkaar  

en in geen tijd was onze constructie klaar. 
 

Ja, “te land” is plezant! 
 

Juf Olga (Muzo-juf) 

 

“’t Wimpelke op avontuur: te land,  
ter zee en in de lucht!”. 
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Activiteitenkalender december: 
- Do 01/12/’22: we starten met een nieuw onderdeel uit ons  
   jaarthema. De komende 3 maanden zoeken we 
   het wat hogerop en gaan we op avontuur in de  
   lucht! 
- Vr 02/12/’22: middagsport o.l.v. juf Hanne. 
- Za 03/12/’22: “Internationale dag voor personen met een  
   handicap”.    
- Zo 04/12/’22: tweede zondag van de Advent. 
- Wo 07/12/’22: medisch schooltoezicht voor het 1ste leerjaar (op  
   school). 
- Vr 09/12/’22: - Middagsport o.l.v. juf Hanne.  
   - 15.30 u: kersthappening. Zie uitnodiging! 
- Za 10/12/’22: “Dag van de Universele Verklaring van de Rechten 
   van de Mens”. 
- Zo 11/12/’22: derde zondag van de Advent. 
- Ma 12/12/’22: zwemmen voor de 3de kleuterklas en het 6de leer-
   jaar. 
- Di 13/12/’22: dactyloles (2 van 5). 
- Vr 16/12/’22:  middagsport o.l.v. juf Hanne.  
- Zo 18/12/’22: vierde zondag van de Advent. 
- Ma 19/12/’22: medisch schooltoezicht voor het 5de leerjaar (op  
   school). 
- Wo 21/12/’22: - 9 u: kerstviering. 
   - 11 u: onthaalmoment peuters die instappen op  
   09 januari of 01 februari ‘23. Voor meer info zie  
   www.wimpelke.be. 
- Vr 23/12/’22:  - Rapport voor de lagere school.  
   - Kerstfeestjes in de klassen.  
- Zo 25/12/’22: Kerstmis. 
- Van ma 26/12/’22 t.e.m. vr 06/01/’23: kerstvakantie. 
- Zo 01/01/’23: Nieuwjaar. 
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Koning Winter:  
De wintermaanden staan voor de deur. Hierbij geven we graag en-
kele tips! 

- Zieke kinderen blijven thuis!  
- Leer je kind een goede hoest-, nies– en handhygiëne aan. Zo 
kunnen veel infecties voorkomen worden. 
- Stuur je kind zichtbaar de baan op. Fluo is TOP! 
- Geef je kind een doosje Kleenex mee naar de klas.  
- Vergeet niet mutsen, sjaals en wanten te naamtekenen. 
 
Oproep reservekledij kleuters: 
Je kapoen valt al eens in een plas of heeft een ongelukje met ge-
volg… een natte broek.  

Daarom doen we een oproep! 

Meer specifiek hebben we nood aan lange broeken / joggingbroe-
ken voor jongens en meisjes  - maatjes 110 en 116.  

Gelieve de gebruikte reservekledij gewassen en zo spoedig mogelijk 
terug te bezorgen aan de school. Zo kunnen we ook andere kleu-
ters in nood helpen met een droge broek. Dank bij voorbaat! 

 
UITPAS, een vrijetijdspas voor iedereen: 
UiTPAS Dender is een vrijetijdspas waarmee je voordelig aan tal 
van cultuur-, sport-, en jeugdactiviteiten kunt deelnemen. De UiT-
PAS is daarom jouw sleutel tot je vrije tijd! 
 

Je kan een UiTPAS kopen voor jezelf en voor je kind(eren) vanaf 3 
jaar. Een UiTPAS staat op naam, elk gezinslid heeft dus een eigen 
pas nodig. 
 

Volg de laatste nieuwtjes op de Facebookpagina van UiTPAS Den-
der. 
 

UITPAS met kansentarief: 
Met een UiTPAS met kansentarief kan je, net zoals met een gewone 
UiTPAS, punten sparen en omruilen bij vrijetijdsactiviteiten. Daar-
bovenop betaal je met de UiTPAS met kansentarief een verminder-
de prijs als je naar een activiteit gaat in de regio UITPAS Dender. 
De UiTPAS met kansentarief is ook geldig binnen alle Leedse scho-
len. 
 

Met een UiTPAS met kansentarief heb je dus recht op korting bij ac-
tiviteiten. Er zijn hiervoor vaste prijzen die vastgelegd zijn voor de 
hele regio van UiTPAS Dender: 
 - voor een activiteit van een halve dag: 1,50 euro; 
 - voor een activiteit van een volledige dag: 3 euro 
 - voor meerdaagse activiteiten: 1/4de van de totaalprijs. 
 

Denk je dat je in aanmerking komt? Ga zeker langs bij het OCMW. 
Hier helpen ze je graag verder en leggen ze je alle stappen uit. 
Neem contact op via 053/80.20.22. 
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ONZE LEERLINGEN UIT 
HET 1STE, 2DE EN 3DE 
LEERJAAR HIELPEN BIJ 
HET PLANTEN VAN 450 
BOOMPJES EN STRUIKEN 
IN ILIES SPEELBOS. 
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Op vrijdag 25 november mochten de klasgenootjes van Marit,  
Mauro en Bente meehelpen aan een boomplantactie in “Ilies speel-
bos”. Die plantactie kwam tot stand dankzij de financiële steun van 
provincie Oost-Vlaanderen in het kader van het project “beplant het 
landschap” en gebeurde in samenwerking met Bosgroep Midden 
Oost-Vlaanderen voor ondersteuning en advies.  

Inmiddels kregen de ouders Anke en Brecht groen licht van het 
Agentschap Natuur en Bos om hun project voor het brede publiek 
open te stellen.  

Dankzij de goedkeuring kunnen jong en oud er in alle rust genieten 
van de natuur.  

Ga zeker eens langs. Het zal Anke, Brecht en de kinderen enorm 
veel plezier doen. 
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De MOS-groep maakte de moestuin-
tjes winterklaar. Deze keer waren de 
leerlingen van het 4de leerjaar aan 
de beurt.  

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 

Familienieuws:  
Geboorte: 
- Rosalia, zusje van Eliodoro (1L), zag het     
levenslicht op 11 oktober ‘22. De fiere 
ouders zijn Davy en Valentina  Stalpaert - 
Lo Nardo. 
 
 

“Voor altijd bij de Heer”:  
- Mevrouw Maria Van Wesemael, echtge-
note van de heer August De Rick en 
grootmoeder van juf Zoë (2L).  
 

Geboren te Lede op 21 november 1930 en 
overleden te Impe op 17 november 2022.  

Fossielen, ze prikkelen je fantasie. Wanneer 
leefde dit dier, hoe zag zijn habitat eruit? 
Wat at hij? Wie waren zijn vijanden? Leefden 
dino’s samen met sommige zoogdieren?  
 

Op deze vragen kregen onze leerlingen van 
het 6de leerjaar een antwoord in het Huis 
van Kina (te Gent).   


