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Beste lezer, 
 
We hebben het nog niet echt gemerkt, maar 
ondertussen is het zomer geworden en straks 
start de grote vakantie.  
Op het einde van het schooljaar denken we 
dankbaar terug aan de mooie herinneringen.  Ik 
wil dan ook iedereen danken die daar op de één 
of ander manier heeft toe bijgedragen.  
Daarnaast kijken we reeds vooruit: blij naar de 
vakantie die eraan komt, hoopvol naar het 
nieuwe schooljaar dat volgt.  
Volgend schooljaar wordt er één met elf (11) 
klassen. Door de aangroei van leerlingen 
worden er volgend schooljaar vijf kleuterklassen 
georganiseerd: 

• Peuterklas: juf Nele Vaneeckhoutte (en juf 
Linda Debacker, kinderverzorgster) 

• 1ste kleuterklas: juf Carine Vanhoutte en 
juf Hanne Lammertijn  

• 2de kleuterklas: juf Lore Borms 
• 2-3-kleuterklas: juf Elke De Doncker (die 

tot eind januari vervangen wordt door juf 
Elien Scheerens 

• 3de kleuterklas: juf Myriam Vervenne 
In de zes lagere klassen zullen volgende 
collega’s aan het werk zijn: 

• 1ste leerjaar: juf Nadine Bouvry 
• 2de leerjaar: juf  Inge Vanoverschelde 
• 3de leerjaar: juf Rita Verstraete 
• 4de leerjaar: juf Lieselot Vandermeersch 
• 5de leerjaar: meester Thomas Devolder 
• 6de leerjaar: juf Lies Vandendriessche 

Juf Karen Vanveerdeghem en juf Lieve Defoer 
staan in voor de bewegingslessen en juf 
Liesbeth Van Daele is onze zorgleerkracht.  
Reeds heel wat informatie voor de toekomst …, 
maar eerst wens ik iedereen een schitterende 
vakantie met stralend weer. Geniet van elkaar 
en van de mooie momenten samen! 
 

Directeur Stefaan 
 
 

In samenwerking met het oudercomité… 
 
… organiseren we de ‘1ste Spoorzoektocht’.   
• Van 20 juni tot 16 september 
• Een wandeling (4 km) door het centrum van 

Tielt.  
• Je zoekt op aangeduide plaatsen een foto. 
• Bij elke foto los je een vraag op.  
• Je kiest zelf voor een makkelijke A- of een 

listige B-vraag.  
• Je lost nog een aantal puzzel-, schiftings- en 

schattingsvragen op.  
Op 12 oktober vindt de prijsuitreiking plaats, 
waar elke deelnemer een waardevolle prijs wint. 
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Een interview met …de directeur 
 
Deze keer was de redactie te gast in het bureel 
voor een interview met de directeur.  
 
Hoe vond je het schooljaar? 
Dit is mijn 3de schooljaar in deze school en het 
was weer heel boeiend. 
Wat vond je het leukst? 
Er zijn heel wat zaken die me bijblijven als 
positieve herinneringen: de eerste schooldag, 
de KWIK-middag, het grootouderfeest, de zee- 
en plattelandsklassen,… Alle spoormomenten 
vond ik ook super! 
Hoeveel kinderen zitten er nu op onze school? 
Momenteel lopen hier 192 kinderen school en 
dat zijn er zo’n 50 meer dan 3 jaar geleden.  
Hoeveel kinderen komen er straks bij? 
Vooreerst verlaten zo’n 15 zesdeklassers onze 
school. (Ik wens hen langs deze weg veel 
succes in de middelbare afdeling.) Als ik goed 
gerekend heb, starten we op 2 september met 
187 kinderen. In de loop van het schooljaar 
komen daar dan nog zo’n 12 kinderen bij.  
Ga je nog lang door als directeur? 
Ik hoop dat ik deze job kan doen tot aan mijn 
pensioen. Ik ben niet van plan om al te stoppen. 
Wat vind je zo leuk aan deze school? 
Toen ik startte als leerkracht (31 jaar geleden) 
werkte ik in Marialoop, in een klein, gezellig 
schooltje. Die sfeer van toen vind ik hier terug. 
Iedereen kent iedereen. Ik vind ook dat we erop 
vooruit gaan als school. Het pleziert me dat ik 
met alle leerkrachten goed kan opschieten.   
Hoe heb je deze fantastische school ontdekt?  
Ik kreeg een mailtje dat ze hier een directeur 
zochten. En ik hoorde toevallig dat meester 
Thomas hier ook werkte. We kenden elkaar al 
lang, dus ik dacht: ik bel even. Zoals je weet: 
van het één, komt het ander...  
Hoeveel zin heeft u in volgend schooljaar? 
Heel veel zin. Ik kijk nu al uit naar het  
schoolfeest. Maar eerst wil ik toch ook wat 
vakantie nemen. (Ik ben wel heel benieuwd 
hoeveel mensen zullen deelnemen aan onze 
vakantiezoektocht.) 
Wat gaat er volgend jaar zoal veranderen? 
Er komt een kleuterklas bij: de oranje klas. In de 
kleuterklassen zal men voor het eerst met Ipads 
werken en elke lagere klas zal een digibord 
hebben. 
 

 

 
Hoe bent u aan de naam Het Spoor gekomen 
als nieuwe naam voor onze school? 
Eigenlijk lag die naam een beetje voor de hand. 
De school bevindt zich bij het station en het 
woord ‘spoor’ heeft een grote symboliek.   
• een spoor (van iemand) volgen.  
• een spoor zoeken.  
• het spoor kwijt zijn (ontsporen). 
• …  
Onlangs hoorde ik dat ‘dwarsliggers voor sterke 
sporen zorgen’. Ook wel mooi… 
Bedankt voor dit interview.  

Esther en Gauthier 
 

Op www.kbo-tielt.be/hetspoor  
(onze schoolwebsite) vind je  
alle info en heel wat foto’s  

over onze school. 
Breng eens een bezoekje!  
Veel lees- en kijkplezier… 

 

Basketbalring 
 
Onze school is al een paar jaar bezig met het 
verzamelen van batterijen (voor Bebat). Daar-
mee verdienden we punten. Met die punten 
hebben we een basketbalring gewonnen die 
deze zomer geïnstalleerd wordt. 
Hopelijk blijven jullie sparen!!! 

Katoo en Britt 

Dank aan meester Thomas en de ‘gasten’ 
van het vijfde leerjaar voor de inhoud van 
deze schoolkrant!  Proficiat! 
 
 

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


De zwerfvuilactie. 

We hebben een tijdje geleden deelgenomen 
aan de zwerfvuilactie. Het was zeker de moeite 
waard! Ondanks het slechte weer hebben we 
met het vijfde leerjaar alleen 4 vuilniszakken  
zwerfvuil verzameld. De leerlingen waren heel 
enthousiast om deze klus te klaren. Iedereen 
deed mee. De lagere afdeling ruimde de buurt 
op en de kleuters maakten de speelplaats en de  
oprijlaan weer proper. 
Hoera voor ‘het Spoor’. We haalden dit school-
jaar door onze acties ten voordele van de 
natuur het eerste MOS-logo. 

Julie 
 

De blauwe klas op uitstap. 
 
Onlangs is de blauwe klas (de jongste kinderen) 
met de auto naar de Watewy geweest. Er zijn 
enkele  mama’s meegereisd. Jules, de klaspop, 
was er natuurlijk ook bij. Het weer was er mooi 
en warm. De kleuters hebben er gefietst en ze 
hebben een lolly gekregen. Daarna zijn ze naar 
de boerderij geweest. Daar hebben ze koetjes 
en kalfjes gezien. Ze kregen daar ook een ijsje. 
Het werd een heel fijne dag.         

Eija en Ahmad 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

De rode klas trok naar de boerderij.  
 
De kleuters zijn naar boer Johny en boer Franky 
gegaan. Bij boer Johny waren er veel machines 
(tractoren en een kraan). De kinderen mochten 
samen met de boer een ritje maken met de 
tractor. Dat vonden ze heel leuk.  
Bij boer Franky waren er veel dieren (varkens 
en koeien). De  koeien worden er gemolken met 
computers. 
De kleuters hebben zich goed geamuseerd! 

Jenssen en Hendrik 
 

Plattelandsklassen voor 3de en 4de  leerjaar 
 
Het 3de en 4de leerjaar zijn van 6 tot 8 mei naar 
Makkegem op plattelandsklassen geweest. Ze 
hebben er drie dagen (samen met de boer) op 
een boerderij geleefd.  
Bij aankomst op de hoeve hebben ze de kamers 
geïnstalleerd. Alle kamers hadden passende 
namen: geitenstal, varkenskot, konijnenhok, 
karrekot,... Daarna werd een wandeltocht 
gemaakt en werd  de hoefsmid bezocht. De dag 
werd beëindigd met een heel leuk spel.  
Op dinsdag gingen ze op bezoek naar de imker 
waar ze het verschil leerden tussen een bij en 
een wesp. Ze bezochten ook een molen en 
weten nu dat er meerdere soorten granen 
bestaan. Daarna volgde nog een boswandeling 
met een natuurgids.  
De laatste dag werden koeken gebakken en 
mocht iedereen eens met de pony rijden.  
Juf Delphine vond het heel leuk dat ze de 
kinderen beter leerde kennen en dat de 
kinderen goed meewerkten. 
Juf Rita vond de lange wandeltocht met zingen 
het leukst. 
Het waren drie superleuke dagen. 

 Donart en Astrid 
 
 
 



Schoolreis voor de gele en groene klas.  
 
Op donderdag 11 juni trokken de 2de en de 3de  
kleuterklas naar het Boudewijnpark in Brugge. 
De kinderen vonden het heel leuk en ook wel 
een beetje spannend. De juffen vertelden ons 
dat de kleuters het allemaal zeer goed hebben 
gedaan. Ze hebben ook flink geluisterd.  
Ze hebben er dolfijnen zien springen. Die 
maakten zelfs het publiek nat. Ze deden ook 
heel wat trucjes: met de kin over de rand, 
bubbeltjes maken, de staart bewegen,… Simon 
mocht zelfs in een bootje dat de dolfijnen vooruit 
trokken.   
Naast de dolfijnenshow en heel wat uitleg over 
deze prachtige dieren, genoten de kleuters ook 
van de speeltuigen en de roofvogelshow.  
Het was een onvergetelijke reis! 

Dafina en Sina 
 

Wie vindt de oplossing van deze rebus? 
 

 
Milana en Niels 

 
Wie zijn antwoord voor eind augustus 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. 
 
De winnaar van het spelletje van de vorige 
schoolkrant werd Cassey Dekeukelaere uit L6. 
Zij mag een prijs komen afhalen in het bureel.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een vakantiegedicht… 
 

Mijn tenen kriebelen en zeggen: 
Zand, zand, ik wil zand! 

Mijn benen wiebelen en zeggen: 
zwemmen, zwemmen, ik wil zwemmen! 

Mijn poepje zegt: 
het is hier veel te warm in deze broek! 

mijn buik en rug zeggen: 
bruinen, bruinen, ik wil bruinen! 

Mijn hoofd denkt: 
Strand, zee, zon 

en ja, het is vakantie 
Victor 

Vakantie in 2013-2014. 
 
• Herfstvakantie: 28 oktober - 3 november 
• Kerstvakantie: 23 december - 5 januari  
• Krokusvakantie 3 maart -  9 maart 
• Paasvakantie 7 - 21 april  
• Hemelvaartvakantie: 27 mei - 1 juni  
• Zomervakantie: 1 - 31 augustus (maandag 

30 juni: geen school) 
• Vrije dagen op 30 september en 2 mei 
• Pedagogische studiedagen op 27 

september en 5 februari.  
 
 
 
GOED NIEUWS !!! 
 
Volgende week maandag wordt gestart met 
de afbraak van de huidige en de opbouw 
van de nieuwe toiletten. (Eindelijk!) 
 
 

Afscheid. 
 
We nemen afscheid van de jongens en meisjes 
van het zesde leerjaar: Aaron, Benoit, Dina, 
Axelle, Cassey, Kamil, Klaas, Jarno, Alexander, 
Sérine, Victor, Robin, Jitse, Marie en Khaila.  
We wensen jullie alle succes voor de toekomst 
en veel plezier in de nieuwe school! 
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