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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2017  

Agenda december 2017 
 

 

Vrijdag 1 december    Voormiddag: Sinterklaas komt met zijn Pieten op bezoek 
 

Dinsdag 5 december  Sportdag L2A 

Donderdag 7 december  Sportdag L2B 
 

Dinsdag 19 december  Medisch schooltoezicht 5de leerjaar A 

Donderdag 21 december  Kerstspel gebracht door 3kB 

 

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

 

Verkeer 
De actie Helm Op, Fluo Top is een waar succes. De kinderen zijn 

echt gemotiveerd om hun helm en fluojasje te dragen in deze don-

kere tijd van het jaar. Nu volhouden tot na de krokusvakantie en 

een dikke proficiat aan iedereen. 

 

 

Techniek in de klassen van het 6de leerjaar  
Om onze kinderen warm te maken voor techniek, krijgen de 6de klassers de kans om te wer-

ken met techniekboxen. Deze boxen worden samengesteld door het VTI en staan 14-dagen ter 

beschikking van onze school. Daarna volgt een rondleiding in het VTI. De boxen komen toe op 

vrijdag 1 december. Alvast veel techniekplezier toegewenst aan de kinderen van het 6de! 



Onze zoco in de kijker: juf Hilde 
Ik ben juf Hilde, de zorgcoördinator op onze school (zoco). 

Het welbevinden en de persoonlijke ontwikkeling van elk kind volg 

ik nauwgezet op. Samen met de leerkrachten ga ik op zoek naar 

een geschikte aanpak voor elk kind. Daarbij zijn overleggen met ou-

ders en/of externe partners belangrijk. Op schoolniveau denk ik 

mee na over de schoolwerking, nieuwe ontwikkelingen en hoe we 

de kwaliteit van ons onderwijs kunnen behouden en verbete-

ren. Sommige kinderen komen bij mij voor extra individuele begeleiding.  

Mijn motto:  

Onze zorgbegeleidster in het kleuter in de kijker: juf 

Veerle 
Ik ben juf Veerle, de zorgjuf in de kleuterschool. Ik begeleid kleuters vanaf 

de peuters tot aan de derde kleuterklas. Ik werk met de kinderen in kleine-

re groepjes om hun ontwikkeling op vlak van taal, denken, sociale vaardig-

heden, motoriek,… een stapje vooruit te helpen.  

Zo probeer ik de kinderen zoals in het jaarthema te laten “schitteren” elk 

op hun eigen manier.  



Klassenraad, schoolparlement en forum 
Op donderdag 23 november zijn we voor de eerste keer samengekomen met het schoolparle-

ment. In iedere klas zijn er verkiezingen gehouden om telkens voor 1 jongen en 1 meisje van 

de klas te stemmen. Het schoolparlement wordt voorbereid in de klassenraad. Met de hele klas 

bespreken de leerkrachten wat er goed loopt op onze school, wat er anders kan en voorstellen. 

Hiervoor gebruiken we in alle klassen dezelfde symbolen nl. een pluim, een wolkje en een 

lampje. De kinderen brengen dan het besluit van de klassenraad mee naar het schoolparle-

ment waar alles besproken wordt. Die stem van onze kinderen is zeer belangrijk en wordt mee-

genomen in onze schoolwerking, naar de personeelsvergadering van de leerkrachten, naar de 

oudervereniging, de klusjesman enz… 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Voor ons forum kwamen we samen met het lager in de sportzaal van Vives. Enkele vaste items 

voor het forum zijn: zingen voor de jarigen, nieuws van het schoolparlement, acties met de hele 

school zoals Helm Op, Fluo Top. Daarnaast kunnen de kinderen ook tonen en vertellen wat ze 

gedaan hebben in de klas. Dit samenzijn zorgt voor verbondenheid en respect. 



Uit de kindermond 
Kinderlogica:onderwerp kinderarbeid in 1880... 

"Maar juf,waarom vragen ze dan niet om 4/5e te  

werken?" 
 

Energie is een kracht. We hebben energie nodig om 

iets te doen weken (werken). 
 

Een jaar met 366 dagen is een schrikkerjaar 

(schrikkeljaar). 
 

Drie groene energiebronnen: wind, water en pieren 

(spieren). 
 

Geef de hoofdgedachte in één of twee zinnen! 

   Antwoord: In twee zinnen! 
 

- Tot welke klasse behoort de secretarisvogel? 

   Antwoord: tot de vierde klasse (=voetbalvogel???) 
 

- Hoe plant de secretarisvogel zich voort? 

   Antwoord: door veel te eten 

   Antwoord: door veel water te drinken 

   Antwoord: door op slangen te jagen 
 

Een kleuter wou zeggen dat er een champignon/

paddenstoel tussen haar boterham lag, maar ze kon 

niet kiezen welk van de twee benamingen ze zou ge-

bruiken, dus maakte ze er een "spion" van. 

Een kleuter  

 

Iemand vertelde dat ze het paard van Sinterklaas ge-

zien had op TV, toen ik vroeg of ze wist hoe het paard 

noemde antwoordde ze: "Wisselvallig-weer" in plaats 

van Slecht-weer-vandaag. 



Sint en Piet in de turnles 



 Bezoek aan het chocoladeatelier door het 2de leerjaar 



Sintsfeer in de 2de kleuterklas 

Sintsfeer in 4LA 

 



 Sport is gezond en al zeker op woensdagnamiddag 
Een aantal leerlingen van het 5e en 6e leerjaar hebben op 15 november 

deelgenomen aan 'Spel zonder grenzen' in het zwembad te Tielt. Ze heb-

ben daar de mooie 3e plaats behaald. Bravo! 

 

Een greep uit enkele activiteiten in de klassen 

Tent in het 1ste leerjaar 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij-

belverhaal en gevoelens  in L3 



Een greep uit enkele activiteiten in de klassen 
Gezelschapsspelletjes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


