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TERUG NAAR DE NATUUR 
 We gaan met de toppers al zo lang op 

herfstwandeling, dat het gerust een 
traditie mag genoemd worden. En wat 
voor een! Telkens opnieuw zien en 
ervaren we hoe schoon, relaxed en 
leerrijk dit kan zijn. De betrokkenheid 
van de kinderen is altijd heel groot, het 
doet ons hopen dat er met de natuur in 
de toekomst zorgzamer zal worden 
omgesprongen dan nu vaak het geval 
is.  

herfstvakantie 
Van 30 oktober tot en met 7 november 
kan er een ganse week met heel de 
familie gewandeld worden. De school 
is dan immers een week gesloten. Op 
maandag 8 november wordt iedereen 
terug verwacht. 

De kleuters trokken naar het 
Prinsenpark, de kinderen van de 
onderbouw wandelden in de buurt van 
het Boswachtershuis en met de 
bovenbouw brachten we een dag door 
op de Hertberg. Via de leerkrachten 
kregen de ouders vast wel een google-
drive-link met foto’s. Voor andere top-
sympathisanten larderen we deze 
nieuwsbrief met enkele treffende 
sfeerbeelden. 

Wapenstilstand & studiedag 
Enkele dagen later herdenken we op 11 
november het einde van WO I. Dat is 
een feestdag en dus is top@punt 
alweer gesloten. Op 12 november gaat 
onze tweede studiedagdoor.   
Enkel leerkrachten welkom! 
 

 

topfestijn 

We wijken ook dit schooljaar 
af van de gewoonte om in 
oktober een eetdag te 
organiseren. De Ouderraad 
heeft gekozen voor een 
afhaalvariant. 
Er werden maar liefst 618 
gerechten & desserten 
besteld voor 390 personen. 
Al die sympathie, daar zijn 
we natuurlijk heel blij mee. 
Alles kan afgehaald worden 
in de parochiezaal op 
zaterdag 23 oktober tussen 
11.00 en 13.00 of tussen 
16.00 en 18.00 uur. Gelieve 
een draagtas mee te 
brengen. Dat is zowel 
economisch als ecologisch 
een goede zaak. 
 
De opbrengst gaat volledig 
naar iets dat de kinderen ten 
goede komt. De fikse 
rekening van het schoolfruit 
wordt er mee  betaald. Met 
wat overblijft wordt een 
spaarpot aangelegd want te 
Vogelzang 64 zijn de 
speeltuigen dringend aan 
vervanging toe. 

 

 



 

“Wij houden een pleidooi om 
er in onze katholieke 

basisscholen voor te zorgen 
dat kinderen zich 

ontwikkelen tot vrije, 
competente en 

geëngageerde mensen die 
zin en betekenis vinden in 

leven en leren.” 

de leerplanmakers 

 

 

nog zo’n mooie traditie 
De toenmalige directie van “de meisjesschool” reisde in de jaren zeventig 
jaarlijks naar Kananga. Zij hielp er mee aan de bouw van een lagere school 
en lichtte later de vorderingen toe in de klassen van de vrije lagere school 
van ’t Punt. Om het project in Congo financieel te steunen, werden extra 
middelen gegenereerd door de organisatie van een vlooienmarkt. En die 
bestaat nog altijd. Twee keer per jaar worden de oudste toppers 
marktkramer en spreken de jongsten hun spaarpot aan om de kraampjes af 
te schuimen. Op 28 oktober is het weer zover. Overbodig geworden 
speelgoed, zelf gebakken cake, gezonde drankjes, prentenboeken, strips 
enzovoort worden aangeboden door toppers van de bovenbouw. De 
kleuters en kinderen van de onderbouw kopen voor luttele centiemen iets 
wat hun hartje begeert. Dit schooljaar schenken we de opbrengst aan een 
school in nood in Verviers. Daar schreef meester Stef een mooi artikel over. 

 

studiedag 27 oktober 

We planden vier studiedagen. Dat doen we vooral omdat we ons het 
werken met de nieuwe leerplandoelen zo goed mogelijk eigen willen 
maken. Op 27/10 gaan we van start met een opleiding “ZILL & 
inspirerende burgers in een wereld van verschil.” 

 

De leerplanontwikkelaars van  Zin 
in leren! Zin in leven! gaan ervan uit 
dat kwaliteitsvol onderwijs meer is 
dan louter vorming geven. “Leren 
samenleven, leren samenwerken en 
leren leren gaan in onze scholen 
hand in hand. Kinderen leren er de 
wereld ontdekken met de bedoeling 
om er zich in thuis te voelen en er 
zich in te engageren. Daarbij zijn 
kritische zin en creativiteit 
onontbeerlijk.” 

 

Om de leerplandoelen te implementeren, 
laten we ons bijstaan door lesgevers die 
aangesteld worden door de katholieke 
koepel.  Een van de aspecten van leren over 
de wereld is werken aan inspirerend 
burgerschap. Om dat te liëren met Zill, 
kozen we voor de vorming ‘goed onderwijs 
over diversiteit vanuit Zill: inspirerende 
burgers in een wereld van verschil’.  
Zin in meer? 
https://zill.katholiekonderwijs.vlaanderen 

 

  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

studiedag 12 november 
Voor die dag hebben we het programma 
zelf samengesteld. We willen onder 
andere een eerder opgestart intern 
onderzoek finaliseren. Wat zijn onze 
sterktes? Wat kan beter? Welke acties 
zijn nodig? Zowel een evaluatie van onze 
manier van rapporteren als het onder 
een vergrootglas leggen van het 
huiswerkbeleid komen aanbod. Verder 
zoemen we in op het jaarthema – hoe 
we respectvol met mekaar omgaan, 
zowel in de klas als op de speelplaats en 
tijdens uitstappen. Wij stellen hoge 
gedragseisen, fysiek en/of verbaal 
geweld wordt niet getolereerd. 

proficiat Linde, Kim, Nils 
& familie, van harte! 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

De overstromingen van de voorbije zomer in Wallonië… grote kans dat de beelden ervan ook op uw netvlies 
gebrand staan.  
 
 

Lieflijk kabbelende rivieren, bekend van toeristische brochures, veranderden door de ongeziene regenval in een 
genadeloze vloedgolf van water die de anders zo vredige, Ardense dorpjes overspoelde. Het leed van de 
getroffen mensen daar is niet te peilen. Tienduizenden gezinnen waren plots dakloos. Alles weg, alles kwijt. 
 
 

Natuurlijk deelden ook talloze scholen in de klappen. Hun gebouwen liepen onder water, wel metershoog. Muren 
stortten in, meubilair was weggespoeld, elektrische apparaten, verwarming en sportinfrastructuur bleken stuk, 
didactische materialen waren onbruikbaar geworden.  
 

Het Institut Saint-Michel in Verviers (met een kleuterafdeling, een lagere en een secundaire school) ontsnapte hier 
ook niet aan. Maar met vereende krachten ruimden ze in augustus alle puin. Dankzij een golf aan solidariteit 
konden alle klassen in september van start gaan. Min of meer normaal. Want van zo’n drama herstel je niet in 
enkele weken tijd.  
 

Onlangs raakten we in contact met deze school en vernamen dat er nog flink wat centen nodig zijn om de 
infrastructuur herop te bouwen en de oorspronkelijke werking in ere te  herstellen.  
En als ook wij nu eens ons steentje zouden bijdragen?   

 
 

De opbrengst van de Vlooienmarkt zullen we rechtstreeks doorstorten op hun rekening. En op de kerstreceptie 
van donderdag 23 december zullen we voor de glühwein, de choco en andere zoetigheden een vrije gift vragen. 
Een groot verschil zullen we niet kunnen maken, maar alle beetjes samen zijn vast de moeite waard!                 
 
 
 


