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Beste ouders,  

 

We kunnen terugblikken op een fijne  en vlotte start van het schooljaar. 

De leerlingen van de lagere school kregen ondertussen reeds een mooie herhaling 

van de leerstof van het voorgaande jaar. De eerste proefwerken werden gemaakt 

en de vernieuwde rapporten zijn klaar. Kortom, de eerste periode van het 

schooljaar zit er al op. 

In de kleuterafdelingen werden schitterende  producties op poten gezet om de 

grootouders te verwennen met een geslaagde voorstelling. In Bovekerke was 

‘Doornroosje’ een schot in de roos. ‘Wat als…?’ zorgt in Koekelare voor de nodige 

hilariteit bij zowel de kinderen, de leerkrachten als de grootouders. Na de 

herfstvakantie stomen de kinderen van De Mokker zich klaar voor de ‘Movie Kids 

Awards’. Drie producties om met recht en rede trots op te zijn. 

In de vakantie is het Allerheiligen en Allerzielen. We gedenken de mensen die er 

niet meer zijn. Zoals elk jaar leggen we een bloempje neer bij de mensen die we 

missen. Oud-collega’s, (oud-)leerlingen van onze school die gestorven zijn, ouders 

van kinderen… 

Na de vakantie starten we met de volgende intense periode. De eerste week na de 

vakantie krijgen we bezoek van Sint-Maarten. Hij komt aan op onze school in 

Koekelare op woensdag 6 november en bezoekt die voormiddag onze 

kleuterklassen. Op donderdag 7 november is er in de voormiddag feest in de 

zaal voor de kinderen van de lagere school. In de namiddag trekt de heilige man 

naar de scholen van Bovekerke en De Mokker. We kijken alvast uit naar dit bezoek! 

De volgende activiteit van de school is dan de kaart- en spelletjesavond. Op 

zaterdag 30 november vanaf 18.00 uur zijn jullie allemaal van harte welkom in 

zaal Zuudhove. De kaartenverkoop start na de vakantie. De kleuters krijgen 1 kaart 

mee naar huis, de lagere schoolkinderen 2 kaarten. Deze kosten 1,50 euro en 

worden vereffend met contant geld (komt niet op de schoolrekening!) Maak gerust 

vrienden en familie warm voor deze avond! 

Heel graag danken we onze ouderverenigingen: de vriendenkring (Koekelare), 

de ouderkring (Bovekerke) en de mokkerouders (De Mokker). Mede dankzij hun 

activiteiten kunnen wij voortdurend investeren in vernieuwend materiaal. De eerste 

lichting iPads is ondertussen aangekomen op school en zijn klaar voor gebruik. 

Ook de avonturenklas van het 6de leerjaar in Koekelare en het 5de en 6de leerjaar 

in Bovekerke wordt voor 50% door de respectievelijke kringen gefinancierd. Een 

grote dankjewel daarvoor! 
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Graag vragen we aandacht voor de zichtbaarheid van onze fietsers. Zorg je er 

zeker voor dat de lichten van de fietsen vlot werken? Een fietshelm wordt sterk 

aanbevolen. Het is zeker ook raadzaam dat de kinderen die met de fiets of te voet 

naar school komen een fluohesje dragen. Ze zijn zoveel meer zichtbaar met zo’n 

hesje aan. 

We wensen iedereen voor straks een deugddoend verlof. We zien elkaar graag 

terug op maandag 4 november. 

 

 

 

 

 

 

Met vriendelijke groeten,  

 

Het voltallige Negensprong-team 

Directieteam: Karla Crombez & Joeri Uyttenhove 

 

 

 


