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Beste lezer, 
 
Een drukke vakantie ging de start van het 
nieuwe schooljaar vooraf. Doordat we de blauwe 
peuterklas konden inrichten, moesten het bureel 
en het secretariaat verhuizen. Heel wat ouders 
en leerkrachten hebben daarbij geholpen. 
Bedankt! 
Het is bijna niet te geloven, maar straks is één 
vijfde van het schooljaar voorbij. We startten op 
3 september met de voorstelling van ons jaar-
thema en straks is het reeds Allerheiligen.  
Dit schooljaar organiseren we ongeveer elke 
maand een groepsmoment: het ‘spoormoment’. 
Dan zijn we met alle kinderen en leerkrachten 
van de hele school samen. Er wordt geacteerd, 
gezongen, verteld, gedanst,… Een waarde(n)vol 
moment voor de hele school waar ook telkens 
een sociale vaardigheid wordt aangebracht. Elk 
spoormoment eindigt met een zangstonde waar- 
bij ons lied, het Spoorlied, door allen luidkeels 
meegezongen wordt.  
We zijn alweer goed vertrokken… 

Directeur Stefaan 

 
Het 6de leerjaar zorgde voor de samenstelling 
van de schoolkrant. Bedankt Alexander, Aaron, 
Cassey, Robin, Dina, Marie, Jitse, Sérine, Jarno, 
Axelle, Victor, Kamil, Klaas, Benoit en juf Lies.  

Jaarthema: ‘Elk z’n spoor’.  
 
Op maandag 3 september werd het jaarthema 
van dit schooljaar voorgesteld: ‘Elk z’n spoor’.  
• Alle kinderen zijn goed in iets. Misschien kan 

jij ook wel goed tekenen, schilderen, lezen, 
voetballen, lopen, rekenen of nog iets 
anders. We hebben allemaal talenten.  

• Iedereen van ons is ook ergens niet zo goed 
in. Misschien kan jij niet zo goed leren, 
voetballen, fietsen, rekenen, knutselen of 
nog iets anders.  

• We zijn dus allemaal anders. We volgen 
allemaal een ander spoor en laten ook 
allemaal een ander spoor achter.  

• Samen proberen we er een schitterend 
schooljaar van te maken.   

‘Het Spoor’ op tv. 
 
Op vrijdag 5 oktober was het ‘dag van de 
leerkracht’ en de actie ‘Saved by the bell’.  
’s Morgens kwamen studenten van Katho Tielt 
een lied zingen. Het lied ging over kinderen uit 
arme landen, die niet naar school kunnen. Ze 
hebben dat geluk niet, zoals wij. Onze school 
kwam in het Karrewietnieuws op Ketnet. Je zag 
ons zingen en dansen. Eigenlijk zijn we wel fier 
dat we het nieuws haalden.  

Jarno en Jitse 
 
 

Het schoollied.  
 
Met de schoolvisie in het achterhoofd schreven 
een aantal leerkrachten de tekst van het lied. 
Een student van het Gentse conservatorium 
zette er muziek op. Wil je het lied horen? Surf 
dan naar onze website! 

Kleuters zitten bij ons op de schoot, 
Klassen zijn hier echt wel heel erg groot. 

Bewegen, spelen, leren, dat doen wij. 
Klein en groot, één lange rij. 

Kind’ren maken hier een krant. 
Ja, bij ons is ’t echt wel plezant. 

Ouders denken samen mee. 
Blik vooruit, da’s een idee. 

Samen zitten wij in ‘Het Spoor’, 
Klein en groot, iedereen gaat ervoor. 
Een wondere weg, samen daarheen, 

Klein en groot, iedereen kent elk-één! 

De juiste zorg, die heb je verdiend. 
Altijd een kans, je bent onze vriend. 
Elke dag anders, hé doe maar mee. 
Je wordt zo vast een flinke kadee. 

 
Samen zitten wij in ‘Het Spoor’, 

Klein en groot, iedereen gaat ervoor. 
Een wondere weg, samen daarheen, 

Klein en groot, iedereen kent elk-één! 

 
‘Saletteschool’, zo was het voorheen! 

Welkom, wel kom, aan iedereen. 
Deze school is een schitterend spoor 

Zingen we hier allen (allen) samen in koor. 

 
Samen zitten wij in ‘Het Spoor’, 

Klein en groot, iedereen gaat ervoor. 
Een wondere weg, samen daarheen, 

Klein en groot, iedereen kent elk-één!        
(bis) 

 

 

Voor wie zin heeft in een spelletje… 
 
1. Welk woord van 6 letters wordt voorgesteld 

door onderstaande droedel? (tip: varen) 
 

 
 
2. Welk woord van 7 letters wordt voorgesteld 

door onderstaande tekening? (tip: rusten) 

 
 
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 
geloot. 

Alexander en Robin 
 

Veel leerlingen nemen (samen met hun ouders) 
deel aan ‘het spelletje’. Waag dus ook je kans!  

 
 

 
 
 

“Sing for the Climate!” 
 
Op 29 september kon je in het Patersbos zingen 
voor het klimaat voor de actie “Sing for the 
climate”. Het 4de en 5de leerjaar zongen het 
lied in de klas. Je kunt het zien op de school-
website. Het 6de leerjaar zong het lied in 
Kanegem toen ze het landbouwleerpad fietsten, 
samen met andere zesdeklassers van Tielt. Met 
de actie wilden we tonen dat we iets aan het 
klimaat willen doen. 

Axelle en Cassey 
 
 
 
Nog meer info en foto’s over onze school 
vind je op www.kbo-tielt.be\hetspoor 

Surfen maar! 
 

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


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
        
 
 
 
 
     
 
 
 
                                        
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een prachtig Halloweengedicht van Klaas. 
 

Ik ben voor niets of niemand bang, 
Zelfs niet voor gezichten op het behang. 
Iedereen zit op het puntje van z’n stoel, 

Maar ik niet, want ik vind Halloween maar een 
oersaaie boel. 

 
De hele zaal wordt bang van een heks, een 

spook of een web. 
Maar ik weet zeker, die zijn allemaal nep. 

’s Avonds kruip ik gerustgesteld in mijn bed, 
Want ik ben voor niets of niemand bang,  

Zelfs niet voor een skelet, 
En ook niet voor een slang.  

 
Maar dan krijg ik weer één of andere nare 

droom, 
Want er zitten slangen in onze boom. 

Ik begin te gillen, overstuur, 
En er kruipen spinnen op onze muur. 

Interview met juf Lieve Defoer (de turnjuf). 
 

 
Vind je het leuk om gymles te geven? 
Ja, heel leuk. 
Hoe lang geef je al les? 
Ik geef al 33 jaar turn- en zwemles.  
Geef je alleen maar les op onze school, of doe 
je nog iets anders?  
Naast de turn- en de zwemles, begeleid ik onze 
sportiefste leerlingen ook op de sportactiviteiten 
op woensdagnamiddag. Die activiteiten worden 
steeds georganiseerd voor meerdere scholen.  
Welke interscolaire sporten zijn er al geweest? 
Er was reeds een loopwedstrijd en er was ook 
al voetbal.  
Welke sporten komen dit schooljaar nog aan 
bod? 
Er is voor elk wat wils: zwemmen, trefbal, 
netbal, spelenmarkt, atletiek, waterpolo, floor-
bal, zweminstuif en dans. 
Hoeveel medailles hebben we al gewonnen? 
In de loopwedstrijd wonnen we twee medailles: 
Lisanne behaalde goud en Adama kreeg zilver.  
Welke sport vind je het leukst? 
Ik doe zelf het liefst badminton. 
Waarom koos je er voor om gymles te geven? 
Ik wist het al van in de bassischool, ik wou het 
altijd al doen. 
Vind je het nog even tof om gymles te geven? 
Ja hoor, ik vind het nog steeds een prachtige 
job.  
Vind je ‘het Spoor’ een toffe school om les te 
geven? 
Ja zeker, een heel leuke school.  
 
‘Bedankt juf Lieve voor dit interview en voor alle 
woensdagmiddagen sportplezier.’ 

Benoit en Marie 
  

 

Jongeren keren het klimaat.  
 
Dit jaar doet onze school weer mee aan 
‘Jongeren keren het klimaat.’ Deze acties 
passen volledig in onze MOS-werking.  
Op donderdag 11 oktober gingen het vierde en 
vijfde leerjaar appels plukken. Dafina vond het 
leuk en tof om appels te plukken. Sarah vond 
het leuk en ze vond het lekkere appels.  
Shari vond het fijn dat je zelf een appel mocht 
plukken. Victor vond het prettig maar was liever 
met de fiets geweest.  
Dit zijn de acties:  
• 16 oktober 2012: Eet lokaal, denk globaal. 
• 20 november 2012: Kringloopactie. 
• 20 februari 2013: Dikke-truiendag. 
• 22 maart 2013: Kranig met water. 
• 14 mei 2013: Mobiel met minder CO². 

Sérine en Dina 
 
 

Het spoormoment.  
 
Dit schooljaar worden voor het eerst op onze 
school ‘Spoormomenten’ georganiseerd. 
Tijdens het spoormoment gaan we in de 
namiddag samen naar de turnzaal. Iedereen is 
er aanwezig: alle kinderen, van klein tot groot. 
De eerste keer hebben juf Inge en juf Rita een 
toneeltje gespeeld. We hebben een goede les 
over ‘coole’ manieren gekregen.  
We hebben gezongen voor de jarigen en we 
hebben ook de nieuwe kinderen verwelkomd. Er 
waren er veel. Meester Thomas en juf Liesbeth 
hebben iets verteld over MOS (milieuzorg op 
school). Dat wil zeggen dat we op school iets 
doen voor het milieu. Tot slot hebben we ook 
het schoollied gezongen. Het is een prachtig 
lied. Het spoormoment gaat door elke laatste 
vrijdag van de maand.  Dat betekent dus dat we 
nog veel spoormomenten zullen hebben.  

Kamil 
 

De kleuters naar het bos.  
 
Op dinsdag 16 oktober ging het peuterklasje en 
de 1ste, 2de en 3de kleuterklas naar het bos. 
Eerst aten ze in de klas. Een aantal vriendelijke 
(groot)ouders brachten de kids ter plaatse. We 
hebben gevraagd aan de kleuters wat ze het 
leukste vonden. 
Simon: De speelpleintjes waren heel leuk. 
Renée: Alles was super leuk! 
Robbe: We hebben veel gewandeld en 
gespeeld. 
Thomas, Remi en Estée : Wij hebben takjes, 
blaadjes en nootjes geraapt en er dan iets mee 
geknutseld. 
Louise: We hebben een koekje gegeten. 
Lenna: Ik heb blaadjes en bolsters geraapt. 
Het werd een ontzettend fijne dag voor alle 
kleuters. Bedankt ook aan alle chauffeurs! 

Cassey en Axelle 
 

Nieuw: de peuterklas.  
 
Er is een nieuwe kleuterklas op onze school:                
de blauwe klas (foto) van juf Nele. Ouders en 
leerkrachten hebben in de vakantie meer dan 
drie weken met man en macht gewerkt om een 
supermooi resultaat te behalen.                                   
Aaron: Voel je je goed in de blauwe klas?  
Juf Nele: Ja, kleuters zijn supertof want ze 
spelen goed. 
Aaron: Zou je liever een andere klas doen of ligt 
je hart ergens bij de kleinsten? 
Juf Nele: ik vind alle kleuters leuk maar met  
de jongste kleuters werken is toch speciaal. 
De directeur is ook verhuisd naar een andere 
plek. Z’n bureel bevindt zich in de Stationstraat 
24, met ernaast het secretariaat.  

Aaron 
   
 

http://www.kbo-tielt.be/hetspoor/index.php?option=com_phocagallery&view=detail&catid=138:kleuters-naar-het-bos&id=4887:img3047&tmpl=component&Itemid=61�

