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__________________________________________________ 

De spreeKBallON 
 
 
 

Vakantie is fijn, 
dat kan je niet ontkennen! 

Vakantie moet er altijd zijn,  
dat moet je wel bekennen… 

 
Met je voeten in het zand, 
een lekker ijsje in je hand. 

Niks leuker bestaat, 
midden op het strand. 

 
Je ziet ernaar uit, 

al heel lang. 
Dan is het zover, 

de vakantie neemt zijn aanvang! 
 

Alle stress, 
even weg. 

Wat fijn! 
De vakantie zou er al moeten zijn! 

 
 

Geniet van een deugddoende zonnige vakantie! 
Het team van KBO Nederename 

 



Beste ouders, 
 
Wanneer ik dit schrijf, resten er nog enkele dagen vooraleer een 
boeiend en leerrijk schooljaar opnieuw zijn deuren sluit. 
We hopen althans dat jullie met een tevreden blik op het voorbije 
schooljaar terugkijken.  We hebben er opnieuw naar gestreefd om de 
totale persoonlijkheidsontwikkeling centraal te stellen en niet alleen 
de louter cognitieve (denk) aspecten.  Naast kennis verwerven 
moeten kinderen / leerlingen ook kennis kunnen toepassen, leren 
samenwerken, leren nadenken, leren eigen oplossingen 
verwoorden…  
Een nieuw leerplanconcept kondigt zich aan voor het basisonderwijs.  
Het is een concept waar bovenstaande zaken nog meer aan bod 
zullen  komen.  We konden dit jaar al eens proeven van dit concept 
en de volgende jaren gaan we er ons nog meer in verdiepen want ten 
laatste in het schooljaar 2020 – 2021 moeten we ermee van start 
gaan.   
De voorbije weken kregen de kinderen ook een aantal toetsen.  Ook 
hier gaat het niet alleen om de toetsen op zich maar ook om de 
evaluatie van sociale en affectieve vaardigheden.  Evalueren is 
immers vooral bedoeld om te waarderen.  Je somt op wat goed is 
gelopen en vervolgens bekijk je wat voor verbetering vatbaar is.  
Niemand is immers perfect en elk van ons heeft talenten om fier op 
te zijn.  Daarom dat we de voorbije jaren niet alleen “ punten “ gaven 
maar ook heel wat waarderingen. 
Ook de leerkrachten evalueren zichzelf  en komen elk jaar op 
gesprek.  Ze vragen zich af hoe hun werk nog beter, efficiënter en 
vlotter kan.  Ze vragen zich af hoe ze elk kind op hun maat en tempo 
kunnen benaderen.  Geen sinecure sinds onze school, sedert het 
invoeren van het M-decreet, steeds meer zorgvragen te verwerken 
krijgt.   
Ik ben ervan overtuigd dat de zorg bij ons zeer belangrijk is en goed is 
uitgebouwd.  Elk kind verdient immers om geholpen te worden en 
met een goed gevoel op onze school te zitten.  Als ouders in hun 
zoektocht naar een school uiteindelijk onze school kiezen  dan is het 



omdat ze er “ warmte “ mochten ervaren bij hun bezoek. Dan ben ik 
best wel een fiere directeur en weet… die warmte maken we samen 
met het hele team.  En met het team bedoel ik dan ook iedereen 
(personeel, poetspersoneel, vrijwilligers, mensen van de opvang,…) 
die op een of andere manier werkt of helpt in onze school.  Een dikke 
dankjewel is dan ook hier op zijn plaats.   
Ook volgend schooljaar zullen jullie kinderen dan ook bij ons in goede 
handen zijn maar eerst gaan we eventjes voor onszelf zorgen en ons 
goed ontspannen zodat we er in september met een opgeladen 
batterij weer tegenaan kunnen.   
 
Een warme (!), zonnige en ontspannen groet! 
 
Tot 1 september! 
 
Katrien De Smet 
Directeur 



Als een mosterdzaadje 
 
Geloofsopvoeding niet zo vanzelfsprekend.  Of toch?  Als ik naar 
mezelf kijk heb ik de basis van thuis meegekregen, net als voor zoveel 
andere dingen.  Als kind vond ik het heel gewoon dat ik elke 
zondagmorgen mee naar de mis ging.  Net zoals ik het heel gewoon 
vond dat, wanneer we in de auto stapten, er drie Weesgegroetjes 
werden gebeden voor de kortere afstanden en 10 voor de langer 
reizen, dat er thuis een kaarsje stond te branden bij belangrijke 
gebeurtenissen en dat er tijdens de vakantie niet gesnoept werd.  Of 
dat mama mij een kruisje gaf en nog altijd geeft wanneer we afscheid 
nemen. 
 
Naarmate we ouder werden, kregen we meer keuzevrijheid.  We 
moesten niet meer naar de zondagsmis, we mochten mee.  Naar de 
kerk gaan, werd voor mij als opgroeiende puber iets voor af en toe.  
Nochtans durf ik mezelf gelovig te noemen.  Want ook al zie je mij 
niet meer elke zondag in de kerk, ik ben er wel mee bezig.  Ik moet 
denken aan de parabel van het mosterdzaadje.  Het is het kleinste 
zaadje dat er is,  maar eenmaal op een goede plek gepland, schiet het 
wortel en ontpopt het zich tot een grote levensboom waarin de 
vogels kunnen rusten.  Zo kun je ook kijken naar Gods woord.  
Wanneer het “ gezaaid “ wordt, lijkt het nauwelijks zichtbaar.  
Wanneer het in onze geest en in ons hart een voedingsbodem vindt, 
en de kans krijgt om wortel te schieten, groeit het uit tot een sterke 
boom. 
 
Maar zaadjes moeten gezaaid worden.  Durven we dat nog vandaag?  
Wat geven we onze kinderen en jongeren mee op gelovig vlak dat in 
hen mag opschieten tot een levensboom?  Een vraag om over na te 
denken. 
 



Tijdens de vakantie zijn er overal festivals.  Muziek verzacht de zeden 
zegt men, brengt mensen dichter bij elkaar.  Ik vond volgende tekst… 
Zou het beter zijn op onze wereld als die één groot festival zou zijn? 
 
 

Festival 
 

Niemand die er iets van vindt, 
als je midden de mensenmassa 

gaat zitten en schrijven of liggen en slapen 
 

Niemand die er iets van vindt, 
als je meebrult zonder zangles 

en wild danst zonder dansles gevolgd te hebben. 
 

Niemand die er iets van vindt, 
als je wal vuil bent of stinkt, 

als je haar vet is en je schmink uitgelopen, 
als je kleren aftands zijn en niet bijeen passen. 

 
Niemand die er iets van vindt, 

als je maar wat rondhangt, 
als je ’s middags slaapt 

en om middernacht eet. 
 

Niemand die er iets van vindt, 
als je rasta’s hebt of een hanenkam, 
als je groen bent, of rood, of blauw 

 
Niemand die er iets van vindt, 

dat zou ik van de festivals 
willen meenemen naar huis 

 
Iesja 

 



Dankwoordjes  
 
De zusters Bernadinen bedanken de leerkrachten, de leerlingen en de 
ouders voor het verzamelen van €403 voor het project van Kansi. Dit 
bedrag is goed voor 16 nieuwe schoolbanken.  
 
 
 
We bedanken het oudercomité voor het schenken van de nieuwe 
bibbox. Onze kinderen hebben hier al met volle teugen van kunnen 
genieten.  
 
 
 
 
 

Mededeling 
 
De gemeenteraad heeft beslist dat met ingang van 1 september 2017 
onze straat een schoolstraat wordt. Daar zijn we heel tevreden mee! 
 
 
 

 



Mooi momenten uit de zonnetjesklas 

Die kleine zonnen worden stilletjes aan een beetje groter….. Wij 

hebben dit jaartje heel veel plezier beleefd met onze vriendjes 

samen.  

Verschillende thema’s kwamen voorbij.  Wij speelden en 

ontdekten,  knutselden en leerde heel veel dingen bij de juffen. 

We hadden een hoop plezier! Zoveel dat het wel wat moeilijk is 

om er enkele uit te halen. Daarom trakteren wij jullie op mooie 

beelden uit onze klas.  

Kijken jullie mee?........... 

 

 

 



 

 

 

 



 

 



 

 

FIJNE VAKANTIE IEDEREEN !!!!!!!!



2de -3de kleuterklas  
 

  





Herinneringen uit de klas van Zoem …. 

Op de nationale pyjamadag van 

Bednet mochten we ontbijten 

in de klas. Maar eerst gingen 

we samen naar de winkel. 

Verkeerspark:     

Het was leuk dat we 

mochten fietsen! 

In het eerste leerjaar 

hebben we veel gezongen 

en geknutseld. 

Ik vond het 

klokkenmuseum 

bij opie leuk. 

Nu kan ik het 

uur lezen. 

We kregen tekenles van de 

papa van Lise. 

We leerden onze eerste 

woordjes lezen en we 

rekenden met plus en min. 

Dat vond ik ook heel leuk!  

 

 

De juffen zijn leuk en lief. 

Ze maakten veel grapjes! 

Ik ben blij dat jullie ons 

zoveel geleerd hebben. 

Het was leuk om 

naar Planckendael te 

gaan. Ik vond het 

ook fijn in de trein. 

 



Een fijne vakantie! 

Het eerste leerjaar 

 

 

Vakantieplannen uit de klas van Zoem…

Ik ga in de grote vakantie 

naar speelplein zap. 

Ik ga naar een slaapfeestje. 

Ik ga naar Slovakije. Ik ga naar Zeeland. 

Ik ga zwemmen in mijn zwembad 

en schommelen. Dat vind ik fijn! 

Ik ga naar de Efteling. 

Ik ga met mijn konijn spelen. 

Ik ga mijn juffen heel erg missen. 

 

 

Ik ga op mijn kamer spelen 

en buitenspelen met mijn bal. 

Ik ga naar het 

boerderijkamp. 

Ik ga op reis 

naar Frankrijk 

heel ver weg. 

Mijn beste 

vriendin komt 

spelen. Leuk! 

Ik ga met mijn broer naar oma en opa. 

We gaan er ook slapen! 

Ik ga naar Griekenland met 

mijn nicht en mijn neef. 

We gaan met het vliegtuig. 

 

 

Ik vind Duitsland leuk! 



In het 2de leerjaar ... 
 

Sportdag 
We zijn met de bus naar Brakel gegaan om te sporten. We 

werden in groepjes verdeeld. En we deden opdrachtjes, zoals: 

tikkertje, tennis en gewichten opheffen. Het was super leuk!! Ik 

wil het nog eens doen. 

 

Margo en Clara  

 

 

 

 

We waren met de bus naar de sportdag in Brakel gegaan. We 

hebben gevoetbald. We hebben touwtje trek gedaan en 

basketbal gespeeld. We hebben gepompt. We zijn dan terug 

naar school gegaan. 

 

Ilyas en Saïku 

 

 



Planckendael 
In Planckendael zijn ze veel dieren en veel vogels. We hebben 

naar de olifanten gekeken en de leeuwen. Er was ook een 

nijlpaard bij. We hebben leuke dingen gedaan. We hebben onze 

boterhammen opgegeten en daarna mochten we in de speeltuin 

spelen. Dan hebben we weer naar de dieren gekeken. 

 

Pauline en Kejda 

 

We gingen met de trein naar Planckendael. We gingen nog een 

beetje wandelen. Toen kwamen we aan en keken we naar de 

dieren. Dan kwam de gids en die gaf ons een rondleiding. En 

dan "jam, jam" boterhammen eten. We gingen daarna naar het 

speelplein en dan terug naar huis met de trein. 

 

Milan en Mauro 



Verkeerspark 
Het was  op een dag verkeerspark. We moesten onze fiets 

meebrengen. We hadden ook een fluohesje en een helm aan. 

We moesten over het zebrapad oversteken. We oefenden de 

verkeersregels op het verkeerspark. 

Vince en Emile 

 

 

Eerst gingen we vanuit de school met de fiets naar de parking 

achter de kerk. De politieauto stond daar. Dan heeft de juf het 

verkeersparcours uitgelegd. Dan zijn we begonnen met fiets. 

Soms stak de juf over op het zebrapad. Dan zijn we terug naar 

school gefietst. 

Elle en Fleur 

  



Sam de Verkeersslang 
We kregen een kaart zonder stickers. Op woensdag krijgen we 

een sticker als we ons fluohesje aan hebben. Zo krijgen we 

meer en meer stickers. De beloning voor een volle kaart was 

een ijsje. 

 

Lars, Quinten en Wannes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het was op een dag op KBO Nederename fluo-actie. Bijna 

iedereen deed zijn fluovest aan. We hadden een kaart en als we 

ons hesje aan hadden, kregen we een sticker. We gingen soms 

te voet of met de fiets. Als onze kaart vol was, kregen we een 

beloning en dat was een ijsje. 

 

Yana en Karo 

 

 

 

 

 



Moeder- en vaderdag 
We kregen een plankje van hout en we moesten het schuren. 

Dan moesten we het schilderen en daarna op een andere dag 

moesten we een hartje met spijkers in het plankje slaan. En dan 

met touw er rondgaan. Voor vaderdag moesten we een voorblad 

kleuren en op gekleurd papier plakken. De juf plakte de foto's 

dan op een blad. We maakten 

een kookboek. 

 

Siebe en Tibo 

 

 

 

 

 

 

 

Voor moederdag hebben we een 

hartje gehamerd en zijn we met 

wol er rond geweest. En hebben 

we een moederdagkrant 

gemaakt.  

Voor vaderdag hebben we een 

kookboek gemaakt met 

receptjes met fruitsalade, chocomousse, spaghetti en ook pizza 

margherita. We hebben mooie foto's gemaakt voor in ons 

kookboek. 

 

Sienno en Anouck 

 

 

 

 

 



Tanden poetsen 
We zijn naar school gekomen. We hadden een handdoek, een 

beker en een pot nodig. We hebben een tandenborstel en 

tandpasta gekregen van de juf. Dan hebben we onze tanden 

gepoetst. 

 

Mano en Matti. 

 

Je moet tandpasta gebruiken voor je gezondheid. Je moet altijd 

een mooie glimlach hebben. Je moet altijd je tanden poetsen 

met een tandenborstel. Je tanden moeten altijd wit zijn.  

 

Louise en Maaren 

De kinderen hebben normaal 20 melktanden. De grote mensen 

hebben normaal 32 grote tanden. Je moet water, een 

tandenborstel en tandpasta gebruiken om je tanden te poetsen. 

Je moet 2 maal per dag je tanden poetsen. 

 

Kobe en Yben 



DOE AAN SPORTBEURS in het derde leerjaar 

 

We werden in de klas in groepjes verdeeld. Want in de namiddag 

mochten we deelnemen aan de doe aan sportbeurs. We maakten 

kennis allerlei sporten zoals paardrijden , judo, voetbal, dans, 

badminton,… Nadat we een sport hadden beoefend, verdienden we 

een stempel. Het was de bedoeling om zoveel mogelijk stempels te 

verzamelen. Als je minimum 6 stempels kon verzamelen, kreeg je een 

beloning. Iedereen kreeg een beloning. Dus die namiddag hadden we 

allemaal goed gesport. 

 

Camille, Cara en Amy: Ik vond die berg van 3 meter hoog waar we 

konden van afspringen zeer leuk. 

Emma en Evelien: We hebben veel leuke dingen gedaan. 

Cosette: Ik vond het speleohuisje zeer leuk. 

Tiany: Golven was zeer leuk. 

  



SPORTDAG in het derde leerjaar 

We vertrokken ’s morgens richting de sporthal "De Rijdt" in Brakel. 

Daar werden we in verschillende groepjes verdeeld. In elke groep zaten 

er zowel leerlingen van het eerste, tweede als derde leerjaar. Hele dag 

kregen we de kans om te sporten. Tijdens de middag aten we onze 

picknick op en erna konden we nog even vrij spelen op het 

speelpleintje.  

 

Evelien: Ik vond het leuk om nieuwe sporten uit te proberen. 

Camille: Het was een super leuke dag. 

Cosette: Ik vond het suppppper leuk! 

Cara: Het was echt super leuk om daar te zijn. 

 

 

 

  



SPREEKSTER ‘BRAND’ in het derde leerjaar 

 

Emma: We hebben veel bijgeleerd over brand. Want dat is zeer 

gevaarlijk. 

 

Camille: We hebben veel bijgeleerd over de soorten brandwonden. 

 

Cara: We hebben veel geleerd over brandwonden en ook dat we niet 

met vuur mogen spelen. 

 

Evelien: Ik heb super veel bijgeleerd. 

 

  



MILIEUBOOT  in het derde leerjaar 

 

Evelien, Camille: We hebben veel bijgeleerd. 

 

Emma: Ik heb geleerd hoe we het water proper kunnen houden. 

 

Cara: Ik heb geleerd dat het water van de Schelde niet drinkbaar is 

door proefjes uit te voeren. 

 

Milan: Het was super tof.  

  



BEZOEK BRANDWEER in het derde leerjaar 

 

Emma: Het leukste vond k dat we op de aarde mochten spuiten. 

Camille: Het was supertof! 

Cara: Ik vond het heel leuk en tof. 

Evelien: Ik vond het leuk om te blussen. 

Lise: Het was super leuk dat we mochten blussen. Maar ook dat we 

alles konden bekijken in de kazerne. 

Jinte: Het was super leuk, vooral het blussen. Maar ook dat we eens 

een kijkje mochten nemen in de brandweerwagen. 

 

 

 

  



SHERBORNE met het derde leerjaar en derde 

kleuterklas 

 
Wat is Sherborne? 

Naast de motorische en cognitieve ontwikkeling, 

bevat Sherborne ook doelstellingen op sociaal en 

affectief-emotioneel vlak: 

- het ontwikkelen van een positief zelfwaardegevoel. 

- het ontwikkelen van de bekwaamheid om relaties aan te gaan en met 

anderen te communiceren. 

Zelfvertrouwen en vertrouwen in de omgeving zijn hierbij twee 

centrale begrippen. 

De leerlingen van het derde leerjaar konden om de twee weken deze 

leuke en leerrijke activiteit uit proberen met de leerlingen uit de derde 

kleuterklas.  

 

 



HET VIERDE LEERJAAR GING VAREN MET DE MILIEUBOOT. 

In het voorjaar lag de milieuboot  op de Schelde. Een goede 

reden om eens te gaan varen. De tocht ging van Oudenaarde 

naar Asper en terug. 

Onderweg kregen we uitleg over de stroom van de Schelde. 

We deden proefjes om te zien hoe sterk het Scheldewater 

vervuild is. We besloten dat de waterkwaliteit wel oké is en 

we leerden hoe we de vervuiling verder kunnen tegengaan.  

We maakten ook kennis met enkele waterdieren, watervogels 

en waterinsecten. 

Ondanks de regen werd het toch nog een leuke en leerrijke 

voormiddag op het water! 

 

 



DE VIERDE KLAS LEERDE HOE ZE BRANDWONDEN KUNNEN 

VOORKOMEN. 

Tijdens een projectweek rond brandwondenpreventie maakten we 

kennis met de verschillende soorten brandwonden. We leerden hoe we 

er kunnen voor zorgen dat we niet verbrand worden. Een mevrouw die 

ooit zelf erg verbrand werd, kwam ons vertellen hoe we moeten 

handelen als we tóch verbrand raken: "Eerst twintig minuten koelen 

onder lauw stromend water, de rest komt later!"  

Verder speelden we o.a. een spel waar we prenten over de vluchtweg 

in de juist volgorde moesten plaatsen. 

Op donderdag gingen we de brandweerkazerne bezoeken, waar een 

brandweerman ons van alles vertelde over de kledij, de 

brandweerwagens, het verdelgen van wespen, de droogtoren voor de 

slangen,... We mochten ook eens spuiten met de brandslang. Daar heb 

je wel stevige armspieren voor nodig! 

Tegen de vrijdag waren we echte brandwondenexperts. Hopelijk 

zullen we onze kennis niet vaak moeten gebruiken. Want dan is er iets 

ergs aan de hand! 

 



DE SCHOOLMOESTUIN. 

De kinderen van de vierde klas hebben dit jaar opnieuw in onze 

moestuin gewerkt. Eerst hebben we onkruid gewied en de perkjes 

zaai- en plantklaar gemaakt. Daarna werden de aardappelen en de 

uien geplant. We zaaiden radijsjes, sla en warmoes, wortelen en 

pastinaak. Nog later werden er boontjes geplant, alsook de 

pompoenen en de courgettes die we in de klas opgekweekt hadden, 

net als de Afrikaantjes die je her en der kan zien. 

De  bessen en frambozen waren talrijk dit jaar, zodat de kinderen die 

met hun juf eens kwamen piepen, zeker eens van die gezonde 

lekkernijen konden proeven. 

De vierdeklassers kweekten ook dit jaar nuttige lieveheersbeestjes, 

die stuk voor stuk in de moestuin werden uitgezet, zodat ze naar 

harte lust van de bladluizen kunnen smullen! 

De bijen en de vlinders hebben reeds gemerkt dat ook de bloemen 

weer welig bloeien! 

 



Terugblik op het voorbije schooljaar in de vierde klas. 

Eline: Op de eerste schooldag mochten we frietjes eten! 

Lyem: Op de milieuboot mocht Fleur de professor zijn en dat 

was grappig! 

Aurelio: We hebben Nana's gemaakt voor in het museum. 

Jasper: Een klaskrant maken vond ik een leuke opdracht. 

Fleur: In de moestuin mochten we zaaien en planten...en 

proeven! 

Kylian: We mochten eens insecten meebrengen. 

Simon: Op het fietsparcours stonden veel verkeersborden. 

Kyan: De muzoweek ging over "Vluchtelingen" en we 

mochten een tentenkamp bouwen. 

Thiyana: We maakten vriendschapsbandjes om te verkopen. 

Seppe: Met juf Eva, de stagejuf, hebben we veel geknutseld. 

Robbe: Hoekenwerk is tof omdat we "samen" spelen! 

Goderik: Bij de brandweer mochten we met de brandslang 

spuiten. 

Amine: Op Axelwalle mochten we de kalfjes aaien. 

Maxime: We maakten een grappig moppenboekje. 

Xander: Een mevrouw die zelf brandwonden opgelopen had, 

kwam in de klas vertellen over brand en brandwonden. 



Fibe: We zagen stap voor stap hoe larven lieveheersbeestjes 

werden en toen zetten we ze op de bessenstruiken. 

Jelle: Ik zat in de leerlingenraad en de humornamiddag was 

mijn idee. 

Marcel: Op sportdag mochten we muurklimmen. 

Noa: Met juf Stéphanie deden we leuke dingen op maandag en 

vrijdag. 

Mohammad: Ik vind naar school gaan leuk! 

Kaythlin: In de klas was het leuk met onze lieve juf. 

 

 



Verslagen 5e leerjaar 

Vijfde leerjaar 

We lachen ons 

altijd een breuk,  

want het is er 

superleuk. 

Alle dagen is een 

feest, 

het is nog nooit 

zo leuk geweest. 

We hebben leuke 

juffen, 

die ons altijd verbluffen. 

We zijn allemaal vrienden, 

die elkaar goed verdienden.   

Carol en Elise  

Hallo,  ik ben Aude en ik ga wat meer over mijn juffen vertellen. 

Dit was een superleuk jaar en we hebben ons dik geamuseerd met onze juffen. 

Eerst ga ik wat meer vertellen over juf Nele.  Dit is een superleuke en lieve juf.  

Ze doet altijd mee met de groepsactiviteiten en wij vinden dat natuurlijk leuk.  

Dus vierde leerjaar, jullie mogen uitkijken naar L5.  

En nu over juf Stéphanie.  Ze is heel lief en als je iets niet snapt kan ze je alles 

perfect uitleggen.  Juf Stéphanie geeft ons elke woensdag les.  

Het zijn de leukste juffen die je je kunt voorstellen. 

We gaan ze echt heel erg missen! 

Aude   

 

 

 



Ik ga wat vertellen over mijn schooljaar in het vijfde.  Op 1 september hing de 

school vol met vlaggetjes.  ’ s Middags aten we frietjes met frikadel.  Het was 

een leuke dag! 

Later in september was het zeeklas voor het vijfde en zesde, we vonden het een 

toffe week.   

In oktober gingen we naar het Erfgoedcentrum te Ename.  Per klas maakten we 

een tentoonstelling. 

In november was er het grootouderfeest.  Het zesde leerjaar deed een grappig 

toneeltje.  De oma’s en opa’s vonden het heel leuk.  In februari was het 

dikketruiendag, gelukkig was iedereen warm gekleed.   

In maart deden we mee aan de KIK-actie, dat betekent kranten in de klas.  Elke 

dag lazen we een krant en maakten we een taak.  Nu zijn we heel wat wijzer! 

Het schooljaar was supertof! 

Danaé  

Op 8 juni maakten we een schoolreis naar Brussel.   

In de voormiddag kregen we een rondleiding door Brussel.  We bezochten 

Manneke en Vrouwtje Pis en heel wat monumenten.   

In de namiddag bezochten we het dinomuseum.  Daar zijn we aangenaam 

verrast door de verhalen van de Iguanodons. Vroeger hebben ze 30 Iguanodons 

gevonden in een koolmijn.  We zagen ook heel wat andere dino’s: een T Rex, 

een Stegosaurus, een Raptor, … 

Daarna gingen we met de trein naar huis. 

Leko  

Kraak deze code … Ontworpen door Dore.  

1 A  2 B 3 C 4 D 5 E 6 F 

7 G 8 H 9 I  10 J 11 K 12 L  

13 M 14 N 15 O 16 P  17 Q 18 R 

19 S 20 T 21 U 22 V 23 W 24 X 

25 Y 26 Z 27 spatie  28 . 29 !   

 23 – 5 – 27 – 11 – 12 – 5 – 21 – 18 – 5 – 14 – 27 – 8 – 5 – 20 – 27 – 19 – 3 – 8 – 

15 – 15 – 12 – 10 – 1 – 1 – 18 – 27 – 9 – 14 – 29 – 29 – 29  

Alle foto’s kan je vinden op de schoolsite.  

 



‘Verslagjes uit het zesde leerjaar.’ 

Wild van techniek 

Voor wild van techniek kwam er een lesgever uit het secundair 

onderwijs. Die vertelde ons over natuurwetenschappen. Allerlei leuke 

weetjes. 

Daarna deden we veel leuke proefjes: met water, vuur, ballonnen, 

eieren,… We hebben zelfs een lavalamp mogen maken. 

Het was superleuk! 

Victorien 

Uitstap naar Brussel 

Met de gids onze hoofdstad leren kennen. Een topidee! Daarna naar 

het museum voor Natuurwetenschappen ofwel het dinomuseum. 

Wauw! Topdagje! 

  

 

 



Afscheid 

Ook dit jaar nemen we afscheid van het zesde leerjaar. We wensen 

hen veel succes in het secundair onderwijs. 

De ‘zesdekes’ danken het voltallig personeel en hun ouders voor de 

voorbije jaren.  

 

! →Foto’s van het zesde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van 

onze school. 

 

 

 

 



6de leerjaar: Schrijfwedstrijd 
Davidsfonds 

Met het vijfde en zesde leerjaar namen we deel aan de Junior Journalist 
wedstrijd. Dit is een schrijfwedstrijd die georganiseerd wordt door de 
plaatselijke afdeling van het Davidsfonds. 

Het thema dit jaar was “Hoe groen is onze blauwe planeet?”. 

Indira, Kiandro en Yander vielen in de prijzen. 

 

 

 



Kangoeroewedstrijd 

Op donderdag 16 maart namen we op school deel aan de 
Kangoeroewedstrijd.                                                                            
Kangoeroe is een internationale reken-, denk- en puzzelwedstrijd.   
Vijftig minuten zoek- en oplosplezier, vierentwintig vragen in totaal. 

Wil je meer weten? Neem gerust een kijkje op www.kangoeroe.org 

Enkele reacties van onze deelnemers:  

            "Ik doe dit graag!”   “Superspannend!” 

“Ik vond het niet gemakkelijk, maar leuk om te doen!” 

"Volgend jaar wil ik weer meedoen!"  “Kangoeroe is supertof!” 

  “Ik vind het leuk, maar ook een beetje moeilijk!” 

 “Het is de allereerste keer dat ik meedoe. Het was echt leuk!” 

 “Ik heb mijn hoofd over de laatste oefening gebroken!” 

  “Super! Ik hoop op goede resultaten!” 

“Leuke wedstrijd!”  “Niet zo moeilijk als vorig jaar!” 

 “De geodriehoek had ik nog niet, dus dat maakt het nog beter!” 

  “Ik ben heel erg blij dat ik kon meedoen!” 

https://www.kangoeroe.org/


Vakantiedagen schooljaar 2017 – 2018 
 

• Woensdag 18 oktober: pedagogische studiedag  geen school 
voor de kinderen 

• Maandag 30 oktober t.e.m. vrijdag 3 november : herfstvakantie 

• Maandag 25 december t.e.m. vrijdag 5 januari: kerstvakantie 

• Maandag 29 januari : lokale verlofdag  geen school 

• Maandag 12 februari t.e.m. vrijdag 16 februari: krokusvakantie 

• Woensdag 21 maart: pedagogische studiedag  geen  school 
voor de kinderen 

• Maandag 2 april t.e.m. vrijdag 13 april: paasvakantie 

• Maandag 30 april: lokale verlofdag 

• Dinsdag 1 mei: Dag van de Arbeid  geen school 

• Woensdag 2 mei: pedagogische studiedag geen school voor 
de kinderen 

• Donderdag 10 mei ( Hemelvaart ) en vrijdag 11 mei: geen school 

• Maandag 21 mei: Pinkstermaandag  geen school 
 
Te noteren data: 
 

• Dinsdag 29 augustus om 19.30 uur: openklas L1 en L2 en 
kleuter.  Daarna kennismaking met het oudercomité bij een 
glaasje 

• Woensdag 30 augustus om 19.30 uur: openklas L3 t.e.m. L6.  
Daarna kennismaking met het oudercomité bij een glaasje 

• Interesse in het traject voor  1ste Communie?  Inschrijving en 
info op  dinsdag 19 september en maandag 25 september, 
telkens om 20.00 uur In de kerk van Nederename 

• Interesse in het project voor vormselcatechese? Inschrijving en 
info op woensdag 13 september en donderdag 21 september 
om 20.00 uur in de kerk van Nederename 

• Week van 11 september: beeldbad voor L3 

• Woensdag 25 en donderdag 26 oktober: oudercontacten voor 
het lager ( 2 dagen voor grote klassen, 1 dag voor de kleinere 
klassen meer details volgen ) 



• Dinsdag 21 november: oudercontact voor de kleuters (details 
volgen) 

• Week van 27 november: beeldbad voor L4 

• Vrijdag 26 en zaterdag 27 januari: kaas- en wijnavond 

• Zaterdag 24 februari: bloemenverkoop oudercomité  

• Weekend van 5 en 6 mei: Vormsel 
 
Leuk om te weten: 
 

• Weekend 8,9 en 10 september: kermis Nederename. 
Op zaterdag 9 september om 14.00 uur eucharistieviering met 
de kinderen van de school ( uitnodiging volgt ) 

• Maandag 18 september om 20 uur: 1ste bijeenkomst van het 
oudercomité 

• Vanaf 25 september: start van de koekenverkoop door het 
oudercomité 

• Maandag 20 november om 20.00 uur: 2de bijeenkomst van het 
oudercomité. 

• Werden reeds ingepland: 
- verschillende activiteiten voor de kinderen ( Rollebolle,  
   Kronkeldidoe, American Games, sportdag voor het lager,…) 
- toneelvoorstellingen in de Woeker 
- school – en klasconcerten 
- pedagogische uitstappen 
- … 
Meer details en info in de loop van het schooljaar 

 


