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Beste lezer, 
 
We zijn dit schooljaar gestart met een nieuwe 
naam. De basisschool Sint-Jozef werd de 
basisschool ‘Het Spoor’. Deze naam en het 
prachtige bijhorende logo zijn de veruitwendiging  
van een schoolvisie waaraan een drietal jaar 
gewerkt werd en die verleden jaar definitief op 
papier werd gezet. Deze nieuwe schoolvisie in 
de dagelijkse praktijk omzetten, is de niet te 
onderschatten taak van het team. Ik ben ervan 
overtuigd dat we samen deze opdracht aan-
kunnen, ten bate van onze leerlingen.  
Dat onze leerkrachten en leerlingen hier niet 
stilzitten, dat kon je reeds merken bij een bezoek 
aan onze vernieuwde website. Ga zeker eens 
kijken bij www.kbo-tielt.be/hetspoor. Je zal 
kunnen getuigen dat hier sterk werk wordt 
geleverd.  
Ik ben blij dat ik u vandaag dit krantje kan 
voorstellen. Ook nu weer kon ik rekenen op de 
medewerking van het 6de leerjaar. Bedankt! 

Directeur Stefaan 

 
Zij vormden redactie voor het samenstellen van 
deze krant: Colin, Sielke, Dylan, Judyana, Alp, 
Olivia, Matisse, Thibo, Jordy, Daijiro, Barthé, juf 
Lies, Marie, Arjeta, Valentine, Arta, Elise, 
Nathan, Thibault, Iebe, Kjenta en Kelsy 

 
 

Nieuwe schoolnaam              
 
Op 31 augustus kreeg onze school een nieuwe 
naam. Iedereen was uitgenodigd en was best 
wel nieuwsgierig. De directeur en de leer-
krachten maakten er samen iets moois van. Er 
stonden kaartjesknippers aan de poort en we 
kregen een treinticket. Zo’n ticket kon je ruilen 
voor een hapje en een drankje. Het werd een 
leuke avond. Het zesde leerjaar van vorig 
schooljaar had ook een taak. Zij stelden de 
nieuwe schoolvisie voor.  
Toen kwam het grote moment van de aan-
kondiging van de nieuwe schoolnaam: “Het 
spoor”. Iedereen vond het oké.  
Die avond reed er ook een treintje rond de 
school. Bijna alle kinderen maakten een ritje. 
Dat was leuk.  
We vonden dit een prachtige manier om het 
nieuwe schooljaar te starten.  

Dylan en Barthé 
 

Een nieuwe naam en een nieuwe 
schoolvisie…  

gedragen door het hele team! 

http://www.kbo-tielt.be/hetspoor


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
         
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nieuwe kleuterklassen! 
 
Tijdens de grote vakantie werden de drie 
kleuterklassen opgefrist. De muren en een 
aantal meubeltjes werden geschilderd. Er werd 
ook wat nieuw meubilair aangekocht. Alle 
werkjes werden opgeknapt door leerkrachten 
en ouders. (Waarvoor dank!!!) 
De rode klas van juf Carine:  
Juf Carine: “Ik twijfelde tussen blauw en rood. 
We vonden blauw te koud en rood te 
overdonderend. Ik heb dan toch voor rood 
gekozen, maar we hebben maar één muur 
geschilderd. De kinderen zijn konijntjes 
(peuters) en visjes (1ste kleuterklas). We 
hebben voor dieren gekozen omdat de 
kinderen dat leuk vinden. Er zijn 12 nieuwe 
kindjes op een totaal van 18. Na de 
herfstvakantie zullen er 20 kindjes zijn.” 
De groene klas van juf Myriam:  
Juf Myriam: “Ik heb gekozen voor groen, omdat 
er veel meubeltjes bij passen. Anders had ik 
voor oranje gekozen. Het is puur toeval dat de 
kikker bij de kleur van onze klas past. Ik vind 
groen een mooi en een verfrissend kleur. Ik 
ben blij dat ik samen met mijn collega ’s op 
dezelfde verdieping zit.  
De gele klas van juf Elien. 
Juf Elien koos samen met juf Elke voor een 
gele klas. Het is een soort ‘warm’ geel. Juf 
Elien – die de klas heel smaakvol inrichtte – zal 
na de herfstvakantie onze school verlaten want 
juf Elke keert terug uit zwangerschapsverlof. 
We vonden haar een fijne juf. De 2de 
kleuterklas heeft de eendjes als symbool.  

Marie en Olivia.  
 

Dit witte polshorloge 
(merk: Time) werd ge-
vonden na het opfrissen 
van de kleuterklassen. 
Wellicht is het uurwerk het 
eigendom van iemand die 
hielp schilderen. Als het 
horloge van u is, laat 
het dan weten aan de 
directeur.  
Arjeta, Elise en Valentine 
 

Elke donderdag: muzo-middag! 
Alle leerlingen van het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de 
leerjaar worden elke donderdagnamiddag in 
vier groepen ingedeeld: de goederentrein, de 
boemeltrein, de stoomtrein en de TGV. Elke 
groep gaat om de beurt op bezoek bij een juf of 
meester om te werken rond beeld, muziek, 
drama, beweging, muzische taal of nieuwe 
media.  
Bij juffrouw Lies hebben we onze eigen naam 
op een bijzondere manier geschreven en 
hebben we ‘tongbrekers’ gelezen. Dat vonden 
we superleuk!  
Bij meester Thomas hebben we ons voorbereid 
om een strip na te bootsen met een foto. Super 
cool! 
Bij juffrouw Rita hebben we iets vrijwilligs 
moeten tekenen en de woordjes in de tekening 
geschreven. Dat was tof! 
Bij juffrouw Liesbeth hebben we dieren 
uitgebeeld.  Dat was heel leuk om te doen! 
Het was een super muzo-namiddag! Hopelijk 
wordt het elke donderdag even leuk. Verschil-
lende activiteiten bij verschillende leerkrachten: 
megacool! 

Judyana en Sielke  
 

Dag van de leerkracht . 
Woensdag 5 oktober 2011  
was het de dag van de leer- 
kracht. Er was muziek op de  
speelplaats. Er kwamen stu- 
denten van de Katho Tielt die 
ons een liedje aanleerden. 
Daarna kregen de juffen en  
de meester allemaal een geschenk van de 
directeur . 

 Arjeta, Elise en Valentine 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview met juffrouw Carine Vanhoutte. 
Hoeveel kinderen zitten er in jouw klas? 
Er zitten 18 kinderen in mijn klas: tien jongens 
en acht meisjes. 
Als je knutselt, hoe doe je dat dan? 
Eerst leren ze het materiaal kennen en dan toon 
ik het eens voor. Nu zijn de kleuters vrij om te 
komen knutselen.  
Heb je al veel geknutseld? 
Ze hebben al een schooltas geknutseld waar ze 
iets in kunnen steken: een ballon, appels en 
een eigen symbool.                                      
Heeft een kleuter een rapport? 
Nee, maar wel een volgsysteem. Zo zie ik wat 
ze wel en niet kunnen. Tussen maart en april is 
er een oudercontact.  
Hoe ziet een dag eruit? 
Elke dag heeft hetzelfde schema om het  
gewoon te komen. Eerst gaan we naar de kring 
en dan mogen ze iets vertellen. Daarna zingen 
we een liedje van Jules. Dan hangen we de 
symbolen op en hebben we een activiteit op 
kleuterniveau. Dan is er hoekenwerk tot aan de 
middag. Na de middag is er onthaal en daarna 
is er weer een activiteit. Dan is er weer hoeken-
werk en mogen de kleuters komen knutselen. 
En tot slot is er een zintuigelijk spel. 
Is het lastig om met kleuters op uitstap te gaan? 
We gaan nooit alleen, maar altijd met een 
andere klas op stap. Ze moeten ook altijd een 
handje geven en de kleinste moet aan de kant 
van de huizen lopen. Er gaan ook ouders mee. 
Heb je veel werk thuis? 
Ja, mijn agenda moet ik altijd in orde maken, 
Dan heb ik ook nog veel voorbereidingswerk. 
Ik werk daar elke dag één à twee uur aan. 

    Thibo en Kjenta 
 

Kleuteruitstappen 
Op 14 oktober zijn de kleuters naar het bos 
geweest in ’t Veld (Ardooie). In het bos gingen 
ze kijken naar de bladeren, padden-stoelen 
verkennen, liedjes zingen en spelletjes spelen. 
Ze maakten een grote wandeling en mochten 
in de Keunepuppe eten en drinken. Ze volgden 
het kabouterpad en moesten allerlei 
opdrachten doen. De uitstap gebeurde met alle 
kleuterklassen samen. Ze waren met 62 
kleuters en drie juffen. Heel wat ouders en 
grootouders gingen mee om de kinderen te 
voeren en te begeleiden. Ze zijn ook naar de 
boomgaard geweest en hebben veel appels en 
peren geplukt. Ze hebben veel gespeeld in de 
boomgaard. Toch wel echt leuk bij die kleuters 
van onze school.  

Daijiro en Iebe   
 

Jongeren keren het klimaat 
Op vrijdag 14 oktober vond de eerste actie 
plaats van ‘Jongeren keren het klimaat’. Daarbij 
willen ze iedereen aanzetten om fruit te eten 
dat dichtbij geteeld wordt. Daarom ging het 4de 
en het 5de leerjaar appels plukken in de Helle-
bostuin. Ze hebben genoten van de activiteit! 
Het waren superlekkere appels.  
Het is heel belangrijk dat wij vaak fruit eten van 
dichtbij omdat de milieuvervuiling dan veel 
kleiner is doordat er minder vervoer is.  

Alp en Sielke 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Voor wie zin heeft in een spelletje… 
 

1. Welk woord van 6 letters wordt hieronder 
voorgesteld? (tip: niet eerlijk) 

 
2. Welk woord van 7 letters wordt hieronder 

voorgesteld? (tip: dieren) 

 
Wie zijn antwoorden voor eind november mailt 
naar hetspoor@kbo-tielt.be (of afgeeft aan de 
directeur), maakt kans om een prijs te winnen. 
Uit alle juiste antwoorden wordt één winnaar 
getrokken. 

Colin en Nathan 
 

De winnaar van de spelletjes van de vorige 
schoolkrant is Shari van het 4de leerjaar. Zij mag 
haar prijs komen afhalen bij de directeur.  
 
Proficiat! 

 
 

 
 
 

Landbouwleerpad  
Op vrijdag 23 september is het zesde leerjaar 
gaan fietsen. Meester Jan en juf Lies 
begeleidden ons de hele tocht. We gingen eerst 
naar een bedrijf in Aarsele waar ze planten 
kweken. We hebben zelf twee bloemen mogen 
planten. Toen hebben we wat gefietst naar een 
aardappelveld en hebben we een dertigtal 
aardappelen geraapt. We zijn toen naar de 
school van Kanegem gegaan en hebben daar 
onze boterhammen gegeten en een drankje 
gedronken. Toen zijn we naar een oud huis 
gegaan waar we in een klein hutje vol grote 
spinnen zijn binnengegaan. Het was een leuke 
dag. Een paar dagen later hebben we chips 
gemaakt van de aardappelen die we hadden 
gerooid. Met de appeltjes van de boerderij 
hebben we cakejes gebakken. Lekker! 

          Arta en Kelsy. 
 

Heb je al gehoord van ‘de schooldieren’? 
Onze school heeft twee nieuwe konijnen. We 
hebben aan leerkrachten en leerlingen ge-
vraagd wat ze over de konijntjes denken. 
Renée (3K) : “Ik vind ze schattig en zacht, en ze 
kunnen snel lopen.” 
Thor (1L): “Ik vind het niet leuk dat ze putten 
graven, maar ze zijn mooi.” 
Kirsten (2L): “Ik zou het leuk vinden als er nog 
meer konijnen waren.” 
Juf Rita: “Ik vind het zeer leuk voor de kinderen, 
het is een aantrekkingskracht.” 
Sarah (4L): “Ik vind ze mooi en schattig, maar 
ze zijn wel bang.” 
Juf Lies: “Ik vind het leuk, omdat er nieuw leven 
is op school!” 
Juf Inge: “Ik vind dat het een heel leuk idee is!” 

Marie en Olivia 
 
 

OPROEP – OPROEP – OPROEP – OPROEP 
Beste kinderen, 
Een tijdje geleden kwamen wij hier op school. 
Het is hier super, alleen vinden wij het jammer 
dat wij nog geen naam hebben. Wij zouden 
graag een mooie naam krijgen. 
We zullen ons eens voorstellen:  
“Ik heb een wit neusje en witte pootjes.” 
“Ik heb een baard en een rokje.” 
Als je een mooie naam kent, schrijf die op een 
briefje en geef het aan Marie of Olivia uit 6L. 
Liefs, de konijntjes,  
XXX 
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