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De spreeKBallON 
Kerstmis gebeurt 
als je zoals de die wijzen 
goud, wierook en mirre 
meebrengt 
als geschenk 
voor je medemens. 
 
Mirre 
al wat als geurige zalf  
lijden verzacht 
 
Spirit en zingeving 
die een mens 
met hoop doordringen 
als wierook 
 
Maar vooral veel goud 
geen klatergoud 
maar een hart van goud 
om een mens 
een toekomst lang 
mens te laten zijn 
 

   Kathleen Boedt 
 
 

Een zalige kersttijd en 
een gelukkig 2018!! 



 
Beste ouders 
 
In deze donkere winterse maanden zijn we geneigd om vaker elkaars 
gezelschap op te zoeken.  De donkere dagen doen ons nadenken over 
wat echt belangrijk is en hoe wij ons steentje kunnen bijdragen.  Zorg 
dragen voor elkaar is iets wat we op deze school immers heel 
belangrijk vinden.  Daarom was ik ook zo blij dat de kinderen van de 
leerlingenraad, onder impuls van juf Mien, hun schouders zetten 
onder allerlei activiteiten om een van de projecten van de warmste 
week “ het Fonds Lode Verbeeck” te steunen en zo geld te 
verzamelen.  Op die manier proberen we de kinderen te leren om 
oog te hebben voor de kwetsbaren in onze maatschappij. 
 
Niet alleen de kinderen maar ook ons hele schoolteam is bezorgd om 
het welbevinden van onze kinderen.  Dat zie ik aan de vele zaken die 
gebeuren om op onze school een positief leefklimaat te hebben.  Dat 
maakt me warm van binnen.  Zo groeien we naar elkaar als een 
(h)echt team. 
 
Als iedereen zich met elkaar verbonden voelt en iedereen zijn geluk 
deelt dan wordt ieders hart overvloedig verwarmd.  Alle kleine 
beetjes helpen en samen maken we er iets prachtigs van. 
 
Mijn wens voor het komende jaar?  Dat het “geloof in elkaar” er ons 
toe mag aanzetten om zelf de eerste stap te zetten naar een mooie  
hartverwarmende toekomst. 
 
Ik wens jullie dan ook veel mensen om jullie heen die hun eigen geluk 
delen want geluk vermeerdert immers wanneer je het deelt!! 
 
 
Katrien De Smet 
Directeur 
 



 

DE KERSTSTAL VAN EEN ARME SCHOOL 
 
Weldra is het weer Kerstmis.  In onze scholen wordt thans aandacht 
besteed aan de Advent als voorbereiding op dit mooie feest.  Ik ben 
blij dat in onze school de adventskrans een centrale plaats krijgt.  De 
meeste klassen zullen er eerstdaags ook een kerststal bij plaatsen.  
Op deze wijze laten ze als katholieke school zien dat dit feest voor 
christenen een belangrijk feest is.  De beelden van de kerststal blijven 
een bron van denken en doen rond Kerstmis.  We hoeven niet ver te 
zoeken om het oude kerstverhaal een plaats te geven in het leven 
van vandaag. 
 
Toch moet ik even het verhaal van een kleine landelijke school, 
ergens in het Vlaamse land, vertellen.  De school telde slechts een 
aantal leerlingen een aantal leerkrachten, waarvan één ook de 
directeursfunctie uitoefende. De school ontving weinig 
werkingsmiddelen en voortdurend moest er gezocht worden hoe 
men de eindjes aan elkaar kon knopen.  Ze was een echt voorbeeld 
van “ armoede op den buiten “. 
 
Het gebeurde enkele dagen voor Kerstmis.  Eén van de leerlingen 
merkte op dat er in de school nog geen kerststal stond, terwijl zij 
thuis had mogen helpen met het uitpakken van de beeldjes, waarbij 
haar moeder haar had uitgelegd wie ze waren.  Daarom vroeg zij ook 
aan de meester-directeur waarom er in hun school geen kerststal en 
geen kerstfiguurtjes stonden.  
 
Waarop de meester-directeur het meisje antwoordde dat de school 
geen beeldjes of kerststal had maar ook dat hij geen beeldjes nodig 
had.  “ In onze school moet het elke dag Kerstmis zijn “ zei hij.  
Waarop het meisje met een vragende blik naar de meester keek. 
 
Deze stak zijn duim op.  “Dit is Maria “, zei hij.  “Zij heeft het goed 
gedaan.  De engel stelde haar een vraag en zij zei JA.  Door haar 
geloof is ze de moeder van Jezus geworden.  Zij schonk Jezus aan de 



wereld.  Zij wist dat Jezus een verhaal op gang zou brengen dat de 
wereld zou verbazen.  Daarom is zij hem ook altijd gevolgd, tot zelfs 
onder en voorbij het kruis.  Voor haar mag je ‘duimen’. 
 
Jozef is mijn ringvinger.  Hij is de man van Maria en hij blijft haar 
trouw. Zelfs als het moeilijk is, loopt hij niet weg.  Jozef is de 
beschermer, de behoeder, de rechtvaardige.  In ons dagelijks leven, 
hier in de school, probeer ik – en ook de andere leerkrachten – een 
beetje op Jozef te lijken en klaar te staan voor de kinderen, de 
jongeren, de mensen die ons nodig hebben.  Jozef zocht een plaats 
om een baby geboren te laten worden, maar hij bracht Maria en het 
kind ook naar Egypte om Herodes te ontlopen.  Hij zocht steeds 
oplossingen voor de problemen die zich stelden.  Ook wij willen dit 
doen. 
 
De eigenaars van herbergen steken hun middenvinger op.  Foert! Er 
is geen plaats in de herberg;  er is maar één herbergier die met hen 
meeleeft en Jozef en Maria in zijn stal laat slapen.  Hij geeft hen 
tenminste onderdak, asiel voor die vreemde mensen. 
 
En dan is er Jezus.  Hij is het pinkje.  Hij is klein en kwetsbaar.  Met 
Kerstmis kiest God om tussen de mensen te wonen.  Hij wil niet als 
een prins geboren worden, maar als een kind van gewone, 
eenvoudige mensen.  Hij vereenzelvigt zich met de armsten van de 
maatschappij.  Hij wil een God van, voor en tussen alle mensen zijn: 
‘Emmanuel, God met ons’. 
 
Ten slotte is er nog mijn wijsvinger.  Gij wijst de weg, net zoals de 
ster van Bethlehem.  Als we de ster volgen, dan vinden we Jezus.  De 
herders waren de eersten die bij het jonge koppel met het kind 
kwamen.  Zij hebben getoond dat er iets goeds tussen hen zat.  Ze 
hebben getoond dat je niet veel moet hebben om mens en 
medemens te zijn, om open te staan voor anderen, de zorgen te 
delen van  anderen en te zorgen voor veiligheid en warmte.  Zij 



brachten de schaapjes aan bij Hem die de goede Herder zou worden, 
bij Hem die alle mensen van alle tijden zal herderen. 
 
Dan kwamen de koningen of de wijzen.  Zij konden met het gewone 
denken en doen van toen geen weg.  Ze zochten andere vormen van 
leven.  Ze hebben getoond dat door anders te leven en te denken, 
dat je de gewone mens, zelfs de kleinste mens, kunt ontmoeten.  Dat 
is echte wijsheid.  Er waren ook nog de engelen, de durvers van toen.  
Zij die durfden spreken, durfden uitvliegen, durfden getuigen met 
veel geduld.  Zij loofden God.  Zij waren schijnbaar buitenaardse 
figuren en niet van de tijd.  Zij hebben getoond dat als je mensen 
durft aanspreken , je een nieuwe beweging op gang brengt.  Zij 
hebben getoond dat wie God durft ter sprake te brengen mensen in 
beweging kan zetten voor een project van vrede.  En nu zijn wij op 
weg.  We proberen hier in onze school naar Jezus te luisteren en te 
leven zoals Hij leefde.  Ik heb geen beeldjes nodig.  Ik heb altijd, elke 
dag opnieuw, een hand vol Kerstmis” zei de meester-directeur. 
 
Mag Kerstmis voor ieder van ons een feest van menswording zijn, dat 
elke dag opnieuw concrete gestalte mag krijgen.  Kerstmis is een 
uitdaging voor elk van ons, elke dag opnieuw: God wordt mens en de 
mens wordt als God. 
Ik wens u van ganser harte en zalig Kerstmis. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Onze wens voor 2018… 
 
Alle goeds 
Boeiende momenten, vol Creativiteit, 
Durf en Evenwicht, 
af en toe wat Fantasie en Gezond verstand, 
doorspekt met Humor 
en de nodige Inventiviteit 
zorgt ervoor dat je Jong van hart blijft, 
laat geen Kansen liggen 
en maak van Liefde je leidraad, 
zoek de Meerwaarde van de dingen 
en aarzel niet voor het Nieuwe 
heb oog voor het Originele 
en geniet van een vleugje Pikant 
Que sera sera, 
dus Roei met de riemen die je hebt,  
Samen ben je altijd sterker 
neem de Touwtjes in handen 
en ga de Uitdagingen niet uit de weg, 
Verlang vurig, 
verdiep je in de Wijsheid 
en gun jezelf zo nu en dan iets eXtra … 
dYnamiek verZekerd! 
 
Van harte alle goeds ‘van A tot Z’ 
Voor een boeiend en succesvol 2018 
 

 

 

 



Stof tot nadenken…. 
 
Simpelweg buitengewoon 
 
Wat als we nu eens simpelweg geloven in mensen. 
In wat ze kunnen 
wat ze willen 
waarvan ze dromen. 
En vooral ook geloven in jezelf, in je eigen mogelijkheden. 
Wat kan ik doen? 
Wat Wil ik doen? 
Om de dromen van anderen waar te maken. 
Simpelweg geloven… dat gewone mensen 
hand in hand 
schouder aan schouder 
buitengewone dingen doen. 
 

Vrij naar Barack Obama 
 

 

Misschien zag je dit bordje wel op 

onze school hangen? Greenpeace 

voert een project “Mijn lucht, mijn 

school!” waarbij ze de luchtkwaliteit 

willen onderzoeken bij 250 scholen. 

Dankzij de sponsoring van de mama 

van Stan (5L) en Vince (3L) kon onze 

school ook deelnemen aan deze 

actie. Op 12 december hebben we de 

buisjes terug opgestuurd en nu 

wachten we op het resultaat van de 

metingen. We zijn benieuwd… 



De week voor Kerst werd dit jaar ook de warmste 

week op onze school… 

Onze zoon Lode overleed in een verkeersongeval, net 

hersteld van kanker. 

Lode was bijna 17, heel sociaal en graag gezien bij 

velen, een echte paardenvriend. 

Om al zijn positieve energie niet verloren te laten 

gaan, en vanuit zijn eigenheid, hebben we als gezin besloten om 

jaarlijks projecten hippotherapie te ondersteunen. 

Sinds 2004 steunen we werkingen rond hippotherapie of equicoaching 

over heel Vlaanderen, zowel naar kinderen, personen met psychische, 

mentale of fysieke problemen. 

Hierbij zijn acties die opgezet worden om dit mogelijk te maken, een 

heel grote hulp. 

www.fondslodeverbeeck.be 

Op school deden wij de volgende acties om geld in te zamelen voor 

het fonds: 

1. Een ritje op de pony 

Voor 2 euro konden de kinderen een ritje maken op de pony.   

70 kinderen schreven zich in en zo bracht het initiatief 140 euro 

op. Dikke dank je wel aan de mama van Kaythlin en Jasmine om 

met de pony naar school te komen en alle ritjes te begeleiden!  

 

 

 

 

 

 

http://www.fondslodeverbeeck.be/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Ontbijt voor de warmste week 

Bijna alle kinderen van de school namen deel aan het ontbijt. 

Het bracht veel geld op voor “de warmste week”, maar het was 

vooral heel gezellig om met de hele klas te genieten van een 

lekker ontbijt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

3. Verkoop van paardenkoeken 

Er werden 176 zakjes met paardenkoeken verkocht. De 

kinderen van de leerlingenraad hadden veel werk om ze 

allemaal te verdelen, maar ze deden dat met heel veel plezier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dit is Sofie. Ze verblijft 

in Heuvelheem, maar 

op donderdag komt ze 

ons helpen in de 

kleuterklas. In het 

volgende artikeltje 

vertelt ze over een dag 

bij ons op school. 

 
ik heb vandaag in een kleuterschool gaan werken  in 
nederename  samen met mijn begeleidster 
mijn mama geeft mij gebracht met de auto 
ik moest eerst in een kring gaan zitten 
waar de juffrouw een verhaaltje voor leest 
ik mocht ook als juf beetje voor lezen 
en mocht de jasjes ook helpen toe doen 
wie het niet goed kon 
daarna  moesten ze kleuren en knippen 
en puzzelen tof ze zo leren aan de kindjes 
daarna was het speeltijd en mochten ze een drankje en een 
stukje fruit eten 
daarna  moesten ze verder werken aan hun werkje 
daarna was het middag en mochten ik toezicht doen in de refter 
waar ik water en soep mocht geven aan de kinderen 
daarna was het speeltijd en wij hadden dan ook pauze 
na de pauze mochten we weer in de kring gaan zitten 
daarna mochten ze spelen in de klas 
en daarna nog een kort filmpje 
het was super tof dat ze mij ook juffrouw noemde 
en daarna mochten ze naar huis 
ik doe dit super graag ik zit hier nu al een jaar elke week de 
donderdag 
verhaaltje voorlezen en meehelpen knutselen en beetje toezicht 
houden in de  refter 
het is super tof zo met de kindjes te helpen 
dit is geschreven door sofie van heuverzwijn 



6e leerjaar 

Wij mochten gaan voorlezen in het 2de en 3de kleuterklasje op 

woensdag 15 november, we kregen dit enkele weken tevoren te 

horen. We werden in groepjes verdeeld en mochten samen 

opdrachten verzinnen om na het lezen met de kindjes te doen. Dat 

was leuk! 

Op de dag zelf werden er per groepje 5 of 6 kleuters verdeeld. In 

sommige groepjes lukte het beter dan in andere, maar het was een 

interessante ervaring! 

De juffen en de kinderen waren 

tevreden! 

Leko, 6de leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op dinsdag 28 november kwam er een meester langs voor techniek. 

We mochten hem eerst helpen om zijn spullen naar boven te dragen 

– dat was zwaar! Toen konden we aan de slag! 

We maakten allemaal een nachtkastventilatorlamp. Iedereen vond 

het tof en werkte enthousiast mee! Alle nachtkastventilatorlampjes 

werkten na 4 uren timmeren en knutselen. Toen de bel ging was 

iedereen gelukkig klaar! 

Elise, 6de leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

STEM-olympiade, 

techniek was nog nooit zo leuk! 

Op donderdag 12 oktober deden we met het 6de leerjaar mee aan de 

STEM-olympiade. We kregen 32 meerkeuzevragen uit verschillende 

domeinen van techniek voorgeschoteld. het waren leuke maar soms 

ook moeilijke vragen. Er waren heel wat doordenkertjes bij. De dagen 

voor de STEM-olympiade oefenden we ervoor in de klas, maar voor 

de meeste vragen kon je gewoon niet oefenen. Het was uitdagend en 

tegelijkertijd ook leuk! Soms was het moeilijk, maar dat geeft niks. 

Deze STEM-olympiade geeft ons een idee van wat techniek allemaal 

omvat. Techniek is trouwens een richting die we volgend jaar 

eventueel kunnen volgen. We kregen alvast een leuke attentie voor 



onze deelname. De vragenbundel kregen we ook mee naar huis, zo 

konden onze ouders ook eens zien welke vragen we kregen 

voorgeschoteld en konden zij ook hun kennis van techniek eens 

testen. 

Yander, 6de leerjaar 

 

 

 

‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar.’ 

Wild van Techniek 
 

Dit jaar komen wij ook in contact 
met Wild van Techniek. We 
kregen een les ‘hout, bouw en 
tuin’. Hier maakten we een 
bloemenstandaard. Heel leuk en 
leerrijk.  Doorwerken was de 
boodschap. We kijken al uit naar 
de volgende les.  

 
 



Strapdag 
 

Strappen elke dag is gezond. Trappen op je fiets. Rare mensen die 
altijd auto rijden. Die zijn slecht voor het milieu. Parkeerplaats vind je 
hier niet. Dag na dag met je fluohesje komen. Goed bezig, want jij 
draagt een fluohesje en helm. Onze school is de veiligste ooit. Enkel 
jij kan ons helpen. Doe je mee? Papa’s en mama’s lees dit goed! 
Steeds een fluohesje aandoen en anderen hiervoor aansporen. 
 

Stappen 

Trappen 

Rijden 

Actie 

Parkeren 

Doe het! 

Achter elkaar fietsen 

Gezond 

 
 

Veldloop 

 
De beste dag voor lopers. Ze kunnen uit 
hun dak gaan. Snel lopen en  winnen. 
Maar ook rustig joggen kan. Ook 
opwarmingsopdrachten horen er bij. En 
een dansje. Als je de finish haalt, verdien 
je een sapje. 
Top! 
 

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

onze school. 



HET 4de LEERJAAR GING OP MUZOWEEK. 

De kinderen van de 4de klas werden een week lang 

ondergedompeld in de wereld van beeld, muziek, woord, 

bewegingsexpressie, media en drama. 

Alles draaide rond het verhaal van Icarus die leerde vliegen. 

Ze knutselden een vliegtuig dat eruit zag als een vogel. Ze 

maakten een muzikaal verhaal. Ze gingen op stap om zelf 

foto's te maken, waarmee ze later een filmpje maakten, waarin 

ze zelf de hoofdrol speelden. 

Ze deden enkele vliegexperimenten waardoor ze leerden 

bewegen als een vogel. Ze konden zelfs, dankzij een uiterste 

concentratie, een klasgenootje laten zweven. 

Als slot vermomden ze zich zodat ze onzichtbaar werden. 

Het was een week vol verrassingen!

 

Bekijk alle foto's op de schoolwebsite! 



Elfjes schrijven in de 4de klas! 

 

      

                                                                 

 

    

Pepernoten 

en  chocolade 

zijn  erg  lekker. 

Sint maakt iedereen blij! 

December.            (Lise) 

 

 

 

 

 

 

 

Sinterklaas 

is  jarig 

op  6  december 

en  dan vieren  we 

FEEST !               

                             (Emma) 

 Hoofdpiet 

staat  klaar 

met  de  pakjes 

en  snoep  voor  de  

kinderen!             (Milan) 



Beeldbad 3e leerjaar 

Elle: Leuk om iets met hout te doen! 

 

Amalia: Werken rond het thema vliegenwas leuk. 

Fleur: Leuke bewegingsspelletjes. 

 

Kobe en Yben: Lopen achter een minotaurus en een touw achterlaten 

om de weg niet kwijt te geraken.  



 

Kejda: Spelletjes van licht als een veertje en stijf als een plank. 

 

Mauro: Een geweldige week! 

Clara: Een leuke knutselopdracht. 

Tibo: Het verhaal van de minotaurus naspelen was leuk.  

 

Maaren: De vogel tekenen was leuk.  

Quinten: Het tekenen met veren was leuk. 



 

 

Het bos 

Kejda: De paddenstoelen waren mooi. 

Clara: bang van de koeien. 

 

Tibo: Paspoort van de eik gemaakt door de schors door te tekenen.  

Mauro: Zeer natuur-lijk. 

Kobe: Leuke, vooral het spel verstoppertje. 

Wannes: Super leuke uitstap! 

 

 



Veldloop 

Saiku: Super leuk! 

Matti: Mijn broer Mano is gewonnen! 

Mauro: Heel leuk, want ik doe zelf athletiek. 

Margot: Ik heb veel vriendinnen gezien uit andere scholen.  

Mano: Gemakkelijke wedstrijd. 

Fleur: Zeer sportieve dag. 

Kobe: Te veel toertjes voor mij.  

 

 

 

 

 



In het 2de leerjaar ... 

 

Strapdag 
Alle klassen deden mee met de Strapdag. Op Strapdag 

mogen er geen auto’s komen. We dansten op het 

straplied. We hebben op straat gepicknickt. We lagen 

dan op een deken. Het leukste was met krijt tekenen 

op de straat. 

 

Manon en Louis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We zijn met de fiets naar school gekomen. We hebben 

gepicknickt op straat. We mochten met de krijtjes op 

de straat. We hebben het straplied gezongen. Toen 

gingen we naar het speelplein. 

 

Lise en Timothy 



Met Romy naar de dierenarts 
We waren bij de dierenarts voor Romy, dat is de hond 

van juf Tieneke. Ze controleerde haar ogen, 

tanden en haar oren. We hebben Romy 

gewogen. 

Er was ook een kleine en grote poes bij de 

dierenarts.  

We hebben een sleutelhanger en een snoep 

van de dierenarts gekregen. 

 

Joyce en Anna-Lucía 

 

 

Wij waren bij de dierenarts met Romy. Zij is 

de hond van juf Tieneke. Wij keken naar de oren, de 

poten, de nagels. We deden sokjes rond haar poten, als 

ze een wonde zou hebben. 

 

Noah en Kiana 

 

Kronkeldiedoe 
Eerst zongen we het kronkeldiedoe-

lied. We sprongen op het 

springkasteel. We stepten ook door 

elkaar. We klommen op de klimmuur 

en dat was leuk. We stapten op de 

schildpadstappers. We hebben veel 

gesport. 

 

Amber en Anouar 



 

We waren gaan sporten. We sprongen over de golven. 

We sprongen in een springkasteel. We klommen over 

de klimmuur. We mochten stappen op de 

schildpadstappers. We stonden op stelten. 

 

Mona en Turpal-Ali 

 

Naar het bos 
De kinderen gaan naar het bos. Er groeien veel 

paddenstoelen. Er zijn veel insecten 

gevonden. We hebben veel blaadjes gezien 

die verkleurden. Er waren ook zieke bomen. 

We zijn een vrouw tegengekomen. Ze heette 

Kwenta Kwentos. We maakten met haar 

dingen van klei in het bos. 

 

Jinthe en Hatixhe 

 

We wandelden naar het bos. Er lagen veel 

takken. Er stonden ook veel bomen. We 

hebben ook veel gespeeld. We hebben 

opdrachten gedaan: kleine beestjes pakken in het bos. 

We hebben ook naar muziek geluisterd. 

 

Noa en Nilson 

 

 

 

 



Juf Hilde speelt poppenkast 
In het begin kwamen we binnen. Er was een dikke 

koning. De koning die woonde in een kasteel. Hij was 

verliefd op een prinses. Er was een kraai en die heette 

Kriekraai. De koning was op het einde getrouwd. 

 

Iljo en Arne 

 

 

 De kinderen van het 1ste en 2de 

leerjaar gingen naar de poppenkast. 

De koning had een dikke buik. Hij 

kon niet trouwen. Er was ook een 

heks bij. Ook een kabouter die goede 

dingen zei, maar de koning luisterde 

niet. Hij wou ongezond eten. De 

prinses gaat met de koning trouwen. 

 

Elise en Milo 

 

 

Toneel “Feest” 
Er was een meneer die muziek 

maakte. En toen kwamen er 2 

mevrouwen. Er was een vleermuis en 

we maakten een feestje. We hebben 

stickers op de vleermuis gekleefd. Op 

het einde was de vleermuis dood. ☹  

Jill en Ismail  

 



De vleermuis was geboren. We mochten er stickers op 

plakken, op zijn wang. De vleermuis wou op pad. We 

hebben muziek gehoord. Op het einde was hij dood. ☹ 

 

Tibo en Shauna 

 

De Sint 
We wachtten op de Sint. Toen kwam een nepsint. 

Daarna kwam de echte Sint en de valse Sint was 

weggelopen. Ze gingen eerst naar de grote kinderen 

aan de overkant. En na de speeltijd kwam de Sint en de 

pieten bij ons. We gingen naar binnen en dansten. Dan 

kregen we pakjes en deden ze open. 

 

Yoran en Artuur  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



Sint en Piet in het eerste leerjaar!! 

Liefste Sint en Piet, 

Weten jullie dat wij al heel goed 

kunnen lezen en schrijven? Wij zijn 

een heel leuke groep lieve jongens 

en meisjes. 

Plus en min tot 9, leuk! 

We hebben liever 4 + 5 koekjes dan 

8-4 !! 

We zijn vaak zo enthousiast en blij 

om samen met de juffen in ons 

klasje te zitten… en daarbij maken 

we soms wel eens te veel lawaai. 

Beste Sint, 

Zouden wij je beloven dat we beter 

ons best gaan doen om goed op te 

letten en minder te babbelen? 

Wij zingen over een Spaanse villa en 

dansen op de melodie van 

‘Sinterklaas is in het land’. 

Je deugnietjes van het eerste 

leerjaar. 

P.S. Herken je onze drieling zwarte 

piet? 

 



Op stap met Kwenta Kwentos.  

 

Voor de herfstvakantie zijn we met alle kleuters opnieuw 
naar Lozerbos getrokken. Dit jaar was er ook een vertelster, 

Kwenta Kwentos, aanwezig. Ze zong liedjes voor ons en 
vertelde mooie verhalen. 

We zochten kriebelbeestjes en met natuurklei versierden we 
de bomen met takjes, blaadjes, herfstvruchten, ... 

 

 



 

 

 Meer foto’s van deze dag kan je vinden op onze 
schoolwebsite. 



Sint en Piet vergeten ons niet! 

Op woensdag 6 december was het alweer zover...  
Vol spanning wachtte iedereen Sinterklaas en zijn zwarte 
pieten op. Maar wat bleek... de Sinterklaas en zwarte pieten 
die op de speelplaats kwamen gereden, waren niet de echte! 
Het duurde niet lang vooraleer de echte Sinterklaas en zijn 4 
zwarte pieten kwamen opgereden... Na wat heen en weer 
geloop kregen de echte zwarte pieten de valse te pakken en 
die beloofden op hun beurt het nooit meer te doen...  
Het echte feest kon dus gelukkig toch nog beginnen! 
Bij de kleuters en het eerste en het tweede leerjaar werd er 
opnieuw gezongen, gedanst en getekend voor de Sint! 
 
Bedankt voor al het lekkers en leuke speelgoed!  
Hopelijk tot volgend jaar, Sinterklaas en zwarte pieten! 

 

 



 

 



 

 Veel meer foto’s van deze dag kan je vinden op onze 
schoolwebsite! 



Kleuters en schrijfdans! 

 
Dit schooljaar hebben we al veel leuke  
schrijfdansthema’s gehad! 
Zo hebben we al gedanst en ‘geschrijbelt’ op liedjes van de 
watermolen, de luchttrein, de optocht, een liedje over zwarte 
piet, de stoomboot van Sintklaas en zwarte piet en als laatste 
de kerstbal! 
Schrijfdans is een grote meerwaarde op veel vlakken: 

❖ Grootmotorisch bewegen 
❖ Werken met beide lichaamshelften tegelijkertijd 
❖ Plezier beleven 
❖ Ritmegevoel ontwikkelen 
❖ Visuele vaardigheden ontwikkelen 
❖ Handvaardigheid ontwikkelen 
❖ Ruimtelijke begrippen hanteren 
❖ Lateralisatie 
❖ Middellijn overkruisen 
❖ ... 

 



 



  



Fit voor leren met Biba en Loeba.  
 

Ook dit jaar doen we met alle kleuters elke dag aan 
bodymap! Want voor je kleuter is bewegen heel belangrijk! 
Kleuters hebben plezier in spelen en bewegen.  
 
Bewegen heeft ook een grote invloed op de totale 
ontwikkeling van je kind . Zowel lichamelijk, sociaal, 
emotioneel als verstandelijk. Het is dus belangrijk om je 
kleuter veel te laten bewegen, spelen en ontdekken, zowel 
binnen als buiten.  
 
Fit voor leren is een bewegingsprogramma voor kleuters. 
Door tal van uitdagende bewegingsprikkels wordt de 
algemene motorische ontwikkeling gestimuleerd. 
  
Voor alle kleuters zijn er speel- en doefiches met 
bewegingsopdrachten aangepast aan de leeftijd.  
 
Dit zijn de oefeningen die we van 
september tot nu al gedaan hebben 
met de eerste, tweede en derde 
kleuterklas!  
 
Elke maand is er een nieuwe 
oefening die we gedurende die 
maand dagelijks uitvoeren!  
 

Voor foto’s van de andere activiteiten van uw kind kan u 
terecht op de schoolwebsite! 



 



 





















 

 



Vrije dagen 2de trimester 
 

• Maandag 29 januari 2018: verlofdag voor iedereen 

• Maandag 12 februari 2018 t.e.m. vrijdag 16 februari 2018: 
krokusvakantie 

• Woensdag 21 maart 2018: pedagogische studiedag: geen school voor de 
kinderen 

• Maandag 2 april t.e.m. vrijdag 13 april 2018: paasvakantie 
 

Te noteren data 
 

• Vrijdag 12 januari 2018: medisch onderzoek L3 

• Maandag 15 januari 2018: oudercomité 

• Vrijdag 26 en zaterdag 27 januari 2018: kaas- en wijnavond 

• Woensdag 31 januari 2018: medisch onderzoek L5 

• Woensdag 7 en donderdag 8 februari 2018: oudercontact lager 

• Dinsdag 20 februari 2018: sportdag L1-L2-L3 

• Zaterdag 24 februari 2018: bloemenverkoop 

• Dinsdag 27 februari 2018: sportdag L4-L5-L6 

• Dinsdag 27 februari 2018: avond met CLB rond studiekeuze ( voor de 
ouders van de leerlingen ven L6 ) 

• Zaterdag 10 en zondag 11 maart 2018: optreden door alle leerlingen in 
de kerk van Nederename 

• Maandag 26 maart 2018:  
- oudercomité 
- oudercontact voor peuter – 1K 

• Dinsdag 27 maart 2018: oudercontact voor alle kleuterklassen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Leuk om te weten 
 
Hieronder vind je een greep uit de vele activiteiten van het 2de trimester.  
Neem een kijkje op de website van de school! Daar vind je alle activiteiten,  
regelmatig wordt deze aangevuld met activiteiten die erbij komen. 
 

• Vrijdag 12 januari 2018: Toneel voor L1 

• Maandag 15 januari 2018: Politie les ( MEGA-project) L6 

• Woensdag 17 januari 2018: namiddag : Ringstick L4 

• Dinsdag 23 januari 2018: instapmoment voor kleuters die starten na 1 
februari 

• Dinsdag 30 januari 2018: uitstap naar Gent (L5-L6) 

• Maandag 5 februari 2018: Toneel voor 1-2-3 KA en B 

• Dinsdag 6 februari 2018:  
- instapmoment voor de kleuters die starten na de krokusvakantie 
- Brugactiviteit K3-L1 

• Dinsdag 20 februari 2018: alles met de bal voor L4 

• Donderdag 1 maart 2018: Robotica voor L6 

• Dinsdag 6 maart 2018: klasconcert harp ( lager ) 

• Vrijdag 9 maart 2018: American Games ( L5 ) 

• Dinsdag 27 maart 2018: instapmoment voor de kleuters die starten na de 
paasvakantie 

• …. 

 


