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De spreeKBallON

Nieuwe vensters openen op een nieuwe wereld,
orde brengen in de chaos, licht scheppen,
water geven, hemel creëren,
land bieden, groen maken, zaad
voortbrengen, vrucht geven.
Stralen als de zon, schijnen als de maan,
fonkelen als de sterren,
eten maken, gezelschap zijn.
Als we dat nu eens doen voor elkaar?
Voetje voor voetje, samen op wandel?
Stap je mee?
Fijne vakantie!
Het team van KBO Nederename

Beste ouders,

Het was een vreemd schooljaar. Vooraf hadden we niet kunnen
vermoeden dat er een schooljaar als dit had kunnen bestaan.
Afstand houden, mondmaskers, online lesgeven, angst, onzekerheid,
pijn en vaak frustratie en verdriet.

Toch zijn we er geraakt, we zijn er goed doorgekomen, samen met
onze collega’s, samen met de ouders, samen met onze kinderen en
jongeren. Met hart en ziel hebben we hen gegeven wat mogelijk
was, met alle beperkingen die erbij kwamen en die het voor niemand
gemakkelijk maakten. Juist omwille van die vele moeilijkheden
hebben we geprobeerd, nog meer dan in een ander schooljaar, om
veel te geven.

Omdat we het samen voor mekaar hebben gekregen, zijn we intens
dankbaar! Er waren immers veel mooie momenten dit schooljaar die
ons “ figuurlijk” dichter bij elkaar brachten. We mochten opnieuw
veel solidariteit ervaren en daarbij denk ik heel in het bijzonder aan
“de pet op tegen kanker”-dag en de sponsorloop voor Dree’ken.
Dree’ken, we denken nog veel aan jou en we duimen om ter hardst.
Een mooi bedrag komt nog jouw richting uit!

Nog een mooi en dankbaar moment werd het pensioenfeest van juf
Sonia. Ze was een “figuur” op onze school. We denken daarbij aan
haar tomeloze inzet, haar flexibiliteit, haar enthousiasme, haar
positiviteit, … en zo kan ik nog even doorgaan! We zullen haar
missen maar gunnen haar tevens heel hard de rust waar ze nu nog
hopelijk voor vele jaren zal kunnen van genieten! Het ga je goed juf
Sonia!!!

Ook alle kinderen, de collega’s en ikzelf hebben die rust meer dan
verdiend. We gaan er even tussenuit, beseffend dat het einde van
dat vreemde schooljaar een prachtig nieuw begin kan worden.
Tot 1 september!
Geniet van jullie vakantie!
Katrien De Smet
Directeur

We verleerden het. Tijdens corona hadden we meer tijd en leerden
we misschien opnieuw wat meer genieten. We moeten het meer
doen, het is belangrijk! Waarom? In onderstaande tekst vind je
misschien een antwoord.
Genieten speelt zich af in het nu,
de tijd staat a.h.w. stil.
Je geniet steeds van iets:
een mooi uitzicht in de bergen,
een tasje koffie, een glas wijn,
zon, zand en zee,
een geslaagde foto,
vriendschap en liefde,
een knap cijfer,
een spannende film,
een pakkend gedicht,
een warm bad,
een deugddoende massage,
een dikke zoen van je (klein)kind,
tijdloze schoonheid,
geborgenheid,
rust en stilte
die de mens overstijgen…
Deze lijst is verre van volledig en
kan je zelf nog aanvullen.
De momenten dat je geniet,
zijn erg kostbaar,
Achttien karaat goud zijn ze waard.
Ze toveren een glimlach op je gezicht.
Je voelt je blij, dankbaar en gelukkig.
Je voelt je in evenwicht, in harmonie.
En dat straal je uit.
Je kan genieten in je eentje
of je ervaring delen met anderen.

Genieten kan je leren en cultiveren.
Wees ontvankelijk voor het nu.
Kijk, luister, sta stil, proef, smaak, ruik,
ren, zwem, leg je languit in het gras,
laat indrukken bewust op je afkomen…
Je kan mooie momenten weer oproepen
om na te genieten of je kan je verheugen op
een moment dat je weer zal kunnen genieten.
Wie aandachtig is voor deze dimensie van het leven,
boort een bron aan van verrassende vreugde.
Hij is ook een genietbaar mens voor anderen.

Om te onthouden na deze coronatijd:
(vrije bewerking van een tweet van een leraar uit Hasselt)

Wat als alle leerlingen niet alle eindtermen zouden halen?
Wat als ze in plaats van
veel theorie te verwerken
zouden leren koken en plannen?
Of kleren en mondmaskers naaien?
Of leren opruimen?
Of leren zaadjes in de grond steken
om bloemen te laten groeien in de tuin?

Wat als ze liedjes leren zingen voor hun grootouders?
Of voorlezen aan hun jongere broers of zussen?
Of voor hun huisdieren zorgen en
wuiven naar de buren,
spelen met hun fantasie?

Wat als ze hun verbeelding ontwikkelen
en in hun dromen geloven?
Als ze leren verantwoordelijk zijn
en verbonden met het hele gezin in huis?

Wat als ze leren om van goede wil te zijn?
Als ze gaan beseffen
dat samenzijn en gezondheid
er meer toe doen
dan het nieuwste mobieltje te hebben?
Misschien misten we dat anders
en als we het nu leren,
hebben we misschien geen jaar verloren,
maar een geweldige toekomst gewonnen.
Niet alles wat je kan tellen, is van tel.
Bond zonder Naam

BEDANKT aan het oudercomité
voor de mooie en superleuke speeltoestellen!
Zoals je ziet, ze worden héél veel gebruikt.

Afscheid van de derde kleuterklas
Onze leukste herinneringen:
- Spelen met het houten poppenhuisje van juf Inge
- Naar de speeltuin gaan met juf Krista
- Voor de poppen zorgen in de kleuterklas
- Op uitstap naar Delhaize
- Verkleed als superheld naar school komen
- Spelen met de autobaan
- Boven in het ijswinkeltje spelen
- Met de unicorns in de kring spelen in de 2e kleuterklas
- De waterspelletje: kindjes nat spetteren, de
waterdouche, waterballonnen op elkaar gooien
…
…

Afscheid van de derde kleuterklas
Hier kijken we naar uit:
- Leren schrijven
- Huiswerk maken
- Gaan zwemmen met meester Ouissem
- Een nieuwe boekentas gaan kopen
- Met een pen leren schrijven
- Een turnpakje aandoen bij de turnles
- Leren lezen
…

SPORTDAG KLEUTERSCHOOL
Op 15 mei was het sportdag voor de kleuters.
Verschillende sportieve spelletjes zorgden voor een dag vol
beweegplezier. Telkens als we een liedje hoorden mochten we
doorschuiven naar een nieuwe bewegingshoek. We klommen
en klauterden op de klimrekken, door middel van een
werpspel met sponzen leerden we gericht gooien in de vier
richtingen (voor, achter, links en rechts), we kropen over de
matten, we maakten kennis met Sherbornoefeningen en liepen
over balanceerplanken.
Zijn jullie benieuwd naar onze sportieve dag? Bekijk dan
zeker de foto’s op de website.

Waterspelletjes bij de kleuters
Op dinsdag 15 juni kregen de kleuterjuffen het idee om de
dag erna een voormiddag vol waterspelletjes te organiseren.
Het was nog een van de laatste warme, zonnige dagen,
dus we dachten: “We profiteren er nog van!”
Op woensdagochtend waren we reeds vroeg alles aan het
klaarzetten. Verschillende schelpen en waterbakken vullen
met water, waterpistolen voorzien, waterballonnen vullen,
vlagjes ophangen, tuinslangen aansluiten, bootjes, penselen,
sponzen… Noem maar op, voor elk wat wils!
Iedereen was heel enthousiast en sommigen konden niet
wachten om te beginnen met elkaar nat te maken.
Eerst nog even naar binnen om onze droge kleren uit te
trekken en dan gingen we in badpak of zwembroek naar
buiten en kon de pret beginnen.

Het was een supertoffe, natte voormiddag die de kleuters
hopelijk nog lang zal bijblijven!
Op de website van de school kan je meer sfeerfoto’s hiervan
terugvinden.

Zesde leerjaar
Een tochtje met de milieuboot

Elle: heel interessant!
Jihad: De groepsopdrachten waren fijn om te doen!

Margo: Het testen van het Scheldewater was leuk!

Deelname aan de ‘Jazz quiz’
Quinten: Leuk dat we ons konden verkleden!

Lars: Fijn om iets te weten te komen over de geschiedenis van jazz.

Wannes: Leuk wat meer rond muziek te werken.

Meester op de fiets

Elle: Fijn om eens te fietsen.

Karo: Leuk om het parcours te fietsen met obstakels.

Iljas: De meester was streng maar grappig.

Margo: Leuk om opdrachten te
doen tijdens het fietsen.

Vince: Het was een creatief parcours.

Matti: Leuk om eens wat te fietsen.

‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar’
Wat deden wij de afgelopen periode?
Deze keer stond/staat er ook reeds heel wat op ons programma:
-

de sponsorloop
Jazz-festival online
uitstap met de milieuboot
fietsparcours: meester op de fiets
uitstap Diksmuide
afscheid juf Sonia
…

Amber (sponsorloop): Ik dacht echt in het begin dat wordt SUPER
moeilijk, maar eigenlijk viel het mee. Naast mij
liep Iljo en dan was het minder moeilijk. Je
mocht gelukkig ook wandelen, want dat was af
en toe nodig. En… op het einde kregen we een
lolly.

Bij Jazz leerden we hier eerst meer over in de
klas.
We leerden liedjes kennen en meezingen.
Daarna konden we het festival online volgen.
We deden mee aan een quiz, zongen liedjes
en bekeken de show.

Wat een leuke uitstap eind dit schooljaar. Leren gemengd met sport en
plezier. We trokken naar Diksmuide: daar mochten we ook met een
boot varen, op de gocarts, kregen we een rondleiding in de IJzertoren
en sloten we af met een vlottentocht en klimbrug. Het mindere weer
kon de pret niet bederven!
De juf vond dat we flink waren.
Vele foto’s kan je vinden op de website. Neem zeker een kijkje!

! → Foto’s van het vijfde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van
onze school.

Het 4de leerjaar neemt afscheid van juf Sonia.
Arne: Juf Sonia is heel grappig en leuk.
Ferre: Hoort ze muziek, dan gaat ze dansen.
Siebe: Ze doet wel eens gek, dat maakt het leuker.
Louis: Ze is een heel eerlijke juf. Ik leerde veel van haar.
Maurice: Ze is heel creatief en kan goed knutselen.
Louise: Juf Sonia is altijd heel positief.
Rahik: Ze krijgt graag veel cadeautjes.
Hanne: Ze zette soms haar mondmasker op haar hoofd.
Jesse: Ik vond het grappig dat ze altijd het grootste stuk taart
wou in de breukenles, juf Ingrid kreeg altijd het kleinste.
Milo: Het waren leuke rekenlessen met juf Sonia.

Yagana: Ze was heel lief voor mij.
Anouk: Je hielp me als ik iets niet snapte.
Cesar: Ik onthoud dit woord: kieken!
Riven: Wat een zotte juf is me dat! Maar ze kon wel voorlezen
als de beste!
Yemaya: Ze houdt van lezen en zonnen.
Nanou: Soms was ze een beetje druk, maar ik vond dat leuk!
Saar: Ze is een stoere juf.
Indi: Ze is bijzonder. Juf Sonia, ik hou van jou!
Elizabeth: Soms plaagde ze juf Ingrid, maar dat vond ik leuk.
Faiza: Ik vergeet je nooit!
Juf Ingrid: Met juf Sonia in de klas…ambiance verzekerd!!!

MEESTER OP DE FIETS
DERDE LEERJAAR
Nona:

Ik vond het superleuk. We moesten verschillende
oefeningen doen. Ik ben op het einde van de les
jammer genoeg gevallen.
Maar ik heb me geen pijn gedaan!

Arzo:

Ik vond het heel leuk. Ik leerde met één hand rijden,
maar ook met één hand en één been! Ik reed ook
over een trap.

Aurélie: We hebben eerst toertjes gereden. Dan een parcours
afgelegd: over bruggen, over trappen…
Het was leuk.
Tiebaut: Het was superleuk want we mochten over
verschillende dingen rijden. De meester gaf extra
uitleg. Zo kregen we als opdracht om te fietsen, dan
snel te remmen en te stoppen. Gewoon superleuk!

PET OP TEGEN KANKER
DERDE LEERJAAR
In het derde leerjaar hebben we in de klas gewerkt rond het thema
‘Pet op tegen kanker’. Zo hebben we geleerd dat er verschillende
soorten kankers zijn, maar nog veel meer. Ketnet steunt deze actie,
maar dat hebben wij ook gedaan! We kwamen met onze pet naar
school. Op het einde van de dag kwamen we samen op straat om
letterlijk onze pet op te zetten tegen kanker.
- Violeta Daaraan werd ook onze sponsorloop gekoppeld. We konden geld
inzamelen om te schenken aan de broer van Milo. Ik was super
gemotiveerd om heel snel te lopen. Ik had die dag ook heel veel
energie. Ik heb op het speelpleintje ook geoefend. Zo kon ik 10
toertjes lopen in 4 minuten de tijd.
- Rasul -

Belevenissen in het tweede leerjaar
Stagejuf Danaë
Met de stagejuf hebben we leren meten. We hebben ook een
parachute gemaakt. We hebben met de stagejuf een cadeautje
voor mama gemaakt. We hebben geleerd wat zwaar en licht is.
-Wout, Louis en Amina-

Agent in de klas
De agent is in onze klas geweest. Hij heeft ons alles verteld
over de handboeien en over het geweer. Ook over de
pepperspray, de zaklamp, de wapenstok en zijn vest. Hij
vertelde dat hij ooit een schaap heeft gevangen.
-Ilaya en EliasDe juf zei dat de agent de volgende dag ging komen. ’s
Morgens was hij er al. Hij toonde zijn geweer niet omdat hij
bang was dat hij zou schieten. Hij toonde zijn handboeien en
zijn pepperspray. Hij legde alles uit en hij ging nog naar de
andere klassen.
-Cedric en Marcin-

Tanden poetsen
Je moet je tanden van boven naar onder en van links naar
rechts poetsen. Je hebt je tandenborstel nodig en je tandpasta.
En dan doe je er tandpasta op. Daarna droog je je mond af.
-Maxime en PrudenceWe hebben onze tanden in de klas gepoetst. ’s Avonds en ’s
morgens poetsen wij onze tanden. We moesten onze tanden 2
minuten poetsen. We hadden een tandenborstel, tandpasta, een
beker en een kom nodig. Bij een nieuw seizoen, een nieuwe
tandenborstel!
-Lana en Rachid-

De pet op tegen kanker
Alle kinderen van onze school die een pet hadden, hebben hun
pet aan. We lopen voor geld en dat geld gaat naar kinderen die
kanker hebben. Alle kinderen van onze school deden op het
laatste moment hun pet af. We gebruiken het geld voor
spullen voor kinderen die kanker hebben en ook voor
onderzoek. We hebben veel toertjes bij de sponsorloop
gelopen.
-Yanis en Margot-

Verkeerspark
Er waren twee politiemannen op het verkeerspark. De politie
controleert de fietsen. Er waren bochten. En er waren kegels.
Rachid was voetganger. -Emiel en Seppe-

Cherrie
Vandaag kwam Cherrie, het nieuwe hondje van de juf mee
naar school. We mochten ook aan haar voorlezen.
Ze is klein en lief. Als je haar aait, is ze zacht.
Ze is een echte deugeniet, want ze snuffelt veel en geeft likjes.
Ze is ook nieuwsgierig naar nieuwe mensen.
Ze heeft ook geslapen in de klas, dan is ze schattig.

Een BIJ-zonder jaar in de klas van Zoem…
We hebben Zoem mogen leren
kennen. Lander
We maakten een konijntje dat in
een bloempotje kroop.
Yuna en Daan

Ik vond het leuk om te
leren lezen. Lotte

We hebben alle letters leren
kennen.
Linde

In de godsdienstles leerden
we Drup kennen. Lex

In de bib mochten we zelf boekjes
kiezen om te lezen.
Shahed

We maakten een dikke trui
op Dikketruiendag.
Marie-Lou

Op de juf haar verjaardag mochten
we naar het snoepwinkeltje gaan.
Sarah

Flonflon zong Franse
liedjes voor ons. Lotte

Iedere morgen mocht er een kind in de
poppenkast zitten om over de dag en het
weer te vertellen. Sue

Het jaarthema ‘Kleuren’ was heel
leuk!
Ynske en Nicolas

We leerden een sleutelhanger
maken met macramé. Mathéa

De rekenles vond ik het
leukste!
Amélia

De verkeerswandeling vond ik
leuk. Ashura
Ik vond het leuk om mijn
fiets mee te brengen naar
school. (Amalia)

Ik vond het leuk om in het
schrijfboekje te werken. Alizée

We hebben uiltjes mogen
maken.
Amber

Na de verkeerswandeling
mochten we ook naar de
speeltuin gaan om er te spelen.
Renesmée

Sponsorloop
Op donderdag 10 juni ’21 liepen alle kinderen van onze school mee tijdens de
sponsorloop. Het was een heel warme dag maar dat belette hen niet om er voluit
voor te gaan.
Alle kinderen van de lagere school liepen samen 1175 ronden van 400 meter.
Wat neer komt op een afstand van 470 km. Op dinsdag 29 juni schenken we een
deel van deze opbrengst aan Dree’ken Cnudde die nu herstelt van
lymfeklierkanker. Met het andere deel van de opbrengst wordt er materiaal
aangekocht waar de kinderen mee kunnen spelen tijdens de speeltijd.

Vakantiedagen schooljaar 2021 – 2022
• Woensdag 29 september: pedagogische studiedag > geen
school voor de kinderen
• Woensdag 20 oktober: pedagogische studiedag > geen school
voor de kinderen
• Maandag 1 november t.e.m. vrijdag 5 november: herfstvakantie
• Donderdag 11 november: wapenstilstand > geen school
• Vrijdag 12 november: lokale verlofdag
• Woensdag 8 december: pedagogische studiedag > geen school
voor de kinderen
• Vrijdag 24 december: school tot 12.10 uur (besluit van de
minister)
• Maandag 27 december t.e.m. vrijdag 7 januari: kerstvakantie
• Woensdag 26 januari: pedagogische studiedag > geen school
voor de kinderen
• Maandag 28 februari t.e.m. vrijdag 4 maart > krokusvakantie
• Woensdag 9 maart: pedagogische studiedag > geen school voor
de kinderen
• Maandag 21 maart: lokale verlofdag
• Maandag 4 april t.e.m. maandag 18 april(!!!): paasvakantie
• Donderdag 26 mei (Hemelvaart) en vrijdag 27 mei (brugdag):
geen school
• Maandag 6 juni (pinkstermaandag): geen school
Te noteren data:
•
•
•
•
•

Donderdag 26 augustus om 19u: open klas kleuter + L1 en L2
Maandag 30 augustus om 19.00u: open klas lager (L3→L6)
Donderdag 14 en vrijdag 15 oktober: beeldbad voor L3
Donderdag 21 en vrijdag 22 oktober: beeldbad voor L4
Woensdag 27 en donderdag 28 oktober: oudercontacten voor
lager (2 dagen voor de grotere klassen, 1 dag voor de kleinere
klassen)

• Dinsdag 30 november: 1ste oudercontact kleuter
• Vrijdag 28 januari en zaterdag 29 januari: kaas- en wijnavond
• Zaterdag 19 maart en zondag 20 maart: optreden met de hele
school (details volgen)
• Maandag 28, dinsdag 29 en woensdag 30 maart: 3-daagse voor
L5 en L6
Leuk om te weten:
• Dinsdag 14 september om 20u: 1ste vergadering oudercomité
(nieuwe leden van harte welkom!)
• Maandag 20 september: start koekenverkoop (oudercomité)
• Dinsdag 16 november om 20.00u: 2de bijeenkomst oudercomité
• Maandag 10 januari: start pannenkoekenverkoop
(oudercomité)
• Vrijdag 11 maart: Lentequiz (oudercomité)
Werden reeds ingepland:
• Verschillende sport – en culturele activiteiten voor de kinderen
• Pedagogische uitstappen n.a.v. thema’s in de klas
• Uitstapweek voor L5 en L6
Meer details in de loop van het schooljaar. Dit alles nog onder
voorbehoud. We hopen dat alles weer normaal kan doorgaan.

Bekijk regelmatig de kalender op de
website. Die wordt telkens aangevuld
met nieuwe activiteiten en we proberen
die zo goed mogelijk up-to-date te
houden.

