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Beste lezer,  
 
‘Ik schenk aandacht’. Dat is het jaarthema van 
dit schooljaar, dat op 1 september werd aange-
bracht voor ieder kind en alle aanwezige ouders. 
In het spoormoment van oktober schonken we 
aandacht aan onszelf. In een filmpje toonden 
‘Magda en Dannie’ hoe belangrijk hygiëne en 
gezonde voeding zijn.  
Halverwege december zagen we onze twee 
nieuwe vrienden terug. Ze toonden ons het 
goede voorbeeld en schonken aandacht aan 
hun familie en aan hun vrienden.  
In het spoormoment van februari leerden we hoe 
belangrijk het is respect te hebben voor het 
milieu: besparen op energie en afval vermijden.  
Wat verder in het schooljaar willen we ook nog 
aandacht schenken aan de wereld.  
Maar vandaag wil ik jullie aandacht vragen voor 
iets helemaal anders. Ik wil graag de nieuwste 
organisatie van ons oudercomité in de kijker 
plaatsen. Op zaterdag 25 maart organiseren zij 
voor de eerste keer de ‘Poesrun’. Info erover zie 
je hiernaast.  
Ben je sportief, dan kan je deelnemen! Ben je 
nieuwsgierig, dan kan je komen kijken! Ben je 
handig, dan kan je ons helpen!  
Dank bij voorbaat! 

directeur Stefaan 

 

 
 

Bedankt aan de redactie van deze krant: L5 van 
mr. Thomas. Prachtig werk! 

 

Gedichtendag 
 
Op 26 januari was het gedichtendag. Dit jaar 
was het thema: ‘humor’. 
Over de hele school hadden juffen tekeningen 
gemaakt op de ramen. Elke klas van het lager 
en het kleuter kreeg een gedicht. Eerst en 
vooral kwam het gedicht aan bod in de klas. 
Daarna gingen alle klassen op stap doorheen 
de school. We moesten zoeken welke tekening 
bij ons gedicht paste.  
Op het spoormoment van 3 februari mocht elke 
klas het eigen gedicht voorlezen. Er waren heel 
mooie resultaten te bekijken en te beluisteren.  

Hamza en Islam 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
        
 
 
 
 
     
 
 
 
                                        
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview  
 
Deze keer namen we een interview af met een 
medewerkster van het Kriebelteam. Tine 
Dewaele is de mama van Gitte, Nore en Lasse. 
 
Waarom ben je lid van het Kriebelteam? 
Luisjes zijn een probleem dat je overal kan 
tegenkomen. Toen ikzelf in de lagere school 
zat, werd er op school niet gecontroleerd. Ik 
vond het zelf vreselijk als ik luizen had en mijn 
vader met slecht ruikend product mijn haren 
moest uitkammen.  
Met het Kriebelteam proberen we ouders 
vlugger op de hoogte te brengen, zodat er 
sneller kan behandeld worden indien nodig. 
Doordat de ouders een briefje meekrijgen, zijn 
ze zich bewust van het feit dat er luizen 
kunnen zijn, en zullen ze, denk ik, zelf vaker 
het haar van hun kinderen controleren. 
Hoe lang ben je al lid van het Kriebelteam? 
Ik denk dat ik dit nu twee jaar doe. 
Wat is het leukste eraan? 
Weten dat je kan helpen. Als ouder vind ik het 
leuk om iets voor de school te kunnen doen, 
want de school doet ook veel voor onze 
kindjes. 
Hoe kwam je op het idee om mee te doen? 
Juffrouw Liesbeth stelde me de vraag. Ze was 
op zoek naar wat extra mama’s (of papa’s; 
maar die zijn er voorlopig nog niet) die wilden 
helpen. Ik kan mijn eigen werkagenda 
makkelijk aanpassen, dus heb ik snel ja 
gezegd.  
Vind je het leuk om iemands haar te bekijken? 
Er zijn leukere dingen om te doen, maar weten 
dat ik kan helpen, zorgt dat ik het graag doe.  
Als ik bezig ben in het kriebelteam, dan krijg ik 
zelf ook wel eens jeuk in mijn haar. Dat komt 
omdat je er dan aan denkt natuurlijk. We 
zorgen voor een goede hygiëne. We vragen 
dat kindjes hun eigen gewone kam mee-
brengen, hebben veel luizenkammetjes, ge-
bruiken steriele doekjes en ontsmetten alles. 
Ik ben wel graag met de haren van kindjes 
bezig: vlechtjes maken, dotjes, kammen, haar 
opsteken. Enkel het ontwarren van knoopjes 
vind ik niet leuk. 
Bedankt voor het gesprek, Tine! 

Lize en Alex 

Dag van de directeur 
 

Op dinsdag 31 januari was het dag van de 
directeur. Die dag schonken we extra veel 
aandacht aan onze directeur. Dit past in ons 
jaarthema. 
Op voorhand mochten alle kinderen van de 
school op een blaadje schrijven waar hij 
aandacht aan schenkt en waarom ze zoveel 
respect hebben voor de directeur. Benieuwd of 
de directeur reeds alle briefjes gelezen heeft… 
’s Morgensvroeg gaf elke klas de directeur een 
groepsknuffel. De directeur vond het superleuk, 
maar hij werd bijna plat geknuffeld. 

Cyril en Maité 

Week tegen pesten 
 
Vrijdag 17 februari hebben we ‘de week tegen 
pesten’ ingezet met de ‘move tegen pesten’! 
Er was ook een wedstrijd: de leerlingen van de 
lagere afdeling mochten een label maken. De 
winnaars waren Fatlinda Latifi uit het vijfde 
leerjaar en Emilia Procopov uit het derde 
leerjaar (foto). Nu hangt dat label aan de 
boekentas van leerlingen van onze school. 
Elke lagere klas leest (of luistert naar) een boek 
of bekijkt een film rond pesten.  
- L6: het boek ‘het wonderlijke verhaal van 

Hendrik Meier’ 
- L5: de film ‘Ben X’  
- L4: de film ‘De Tasjesdief’ 
- L3: het boek ‘Juul’ 
- L2: het boek ‘Pest jij ook?’  
- L1: de film ‘Pudding T’ 
Er is ook één kleuterklas die een boek 
beluistert. In de groene klas wordt het  boek 
‘Mali’ voorgelezen door de juf. 

Tiele en Maité 
 



 
 
                                            
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op onze website 
wwww.kbo-tielt.be/hetspoor 

vind je het maandmenu en heel wat zaken die 
tijdens het schooljaar niet veranderen: de 
schoolvisie, het team, beleidsplannen,… 

 
 

Dino’s in K2 
 
In de tweede kleuterklas (de gele klas) vervangt 
juf Laurien nu juf Ciel die juf Elke verving. De 
kinderen hebben er geleerd over dino’s. 
Ze hebben filmpjes bekeken, een tekening 
gemaakt (van een vulkaan) op muziek, 
skeletjes van dino ’s opgegraven in het zand,… 
Ze leerden ook het lied ‘Dino’. Wat een goede 
zangers in de gele klas! 
Wij vroegen hen of ze denken dat dino’s wel 
echt bestaan… De kleuters vertelden allen in 
koor: ‘Neen, want ze zijn uitgestorven!’. 
Wat een leuk thema om over te leren in de klas! 

Erda en Lina 
 

Junior Journalist-wedstrijd 
 
Onlangs was er een schrijfwedstrijd van het 
Davidsfonds voor kinderen van het 5de en 6de 
leerjaar. Het thema was: ‘Hoe groen is onze 
blauwe planeet?’. 
Al die leerlingen dienden hun werkje in bij hun 
leerkracht. Per klas mocht de klasleerkracht 
slechts twee schrijfsels doorsturen naar het 
Davidsfonds. Bij de beste 13 van alle Tieltse 
scholen, waren twee werken van ‘het Spoor’. 
Maité uit het vijfde en Merel uit het zesde 
leerjaar behoorden tot de winnaars. 
Ze kregen een zak met heel wat spullen in: 
boeken, spelletjes, gadgets,… 
Een dikke proficiat aan Maité en Merel! 

Tiele en Lize 

Coderen in L3 en L4 
 
In het derde en vierde leerjaar vond onlangs 
een speciale activiteit plaats: een les coderen. 
De kinderen hebben een soort Minecraft 
gespeeld (een spel met allemaal blokjes). Ze 
moesten opdrachten voltooien. Dat deden ze 
door verschillende stappen uit te voeren (b.v.: 
hak een blok weg!). 
Ze leerden het spel ook programmeren.  
De kinderen vonden het een superleuke les! 
Meer informatie vind je op de website: 
www.google.be/webhp?sourceid=chrome-
instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-
8#q=code+.org/minecraft. 
Proberen maar! Veel plezier!  

Mathis en Cyril                                                                                             
 

‘Uilenles’ in L1 
 
In het eerste leerjaar was juf Isabel op 31 
januari op bezoek. Juf Isabel is ‘uilen-
specialiste’.   
Ze kwam met heel wat gereedschap de klas 
binnen en begon een verhaal te vertellen.  
Nadien kregen de leerlingen braakballen. Uilen 
braken ballen uit van etensresten die ze niet 
kunnen verteren. Die braakballen werden 
onderzocht met een microscoop. Zo konden ze 
botjes, haartjes en stofjes zien, zelfs het kopje 
van een muis. Daarna begonnen de jongsten 
van onze lagere school met een tandenborstel 
de botjes schoon te maken.  
De kinderen kregen een ‘mooi’ aandenken mee 
naar huis: een braakbal. De mama’s en papa’s 
waren wellicht heel tevreden…  

Fatlinda en Inge 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Een kruiswoordraadsel (Lize en Alex) 
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Horzontaal Verticaal 
  
1. onze zorgjuf 1. moeten luisteren naar de juf 
2. je moet ervoor studeren 3. dat leer je in L1 
4. de ‘baas’ van de school 5. ze geven les 
7. de “move tegen …” 6. wereldoriëntatie 
8. je leert het in L56 9. zaal waar je eet 
10. “friends”  

Doe mee en win! Fatlinda uit L5 mag een prijs 
ophalen in het bureel. Zij won de vorige keer.  
 

 
 

 
 
 

Sportklas voor L5 en L6 
 
Met het 5de en 6de leerjaar gingen we van 6 tot 
10 februari op sportklas naar ‘de Ponte’, de 
sporthal van Tielt. 
We vonden het erg leuk omdat we veel nieuwe 
sporten (o.a. Amerikaanse sporten) leerden 
kennen. We hebben veel gezweet. Op het 
einde van de sportklassen kreeg iedereen een 
sportdiploma en een armbandje. 

Hamza en Islam 

Op onze Facebookpagina ‘Vrije basisschool 
het Spoor’ vind je heel wat foto’s en teksten. 

Taalspelletjes voor het derde leerjaar 
 
De twee klassen van het derde leerjaar van 
onze school mochten onlangs op bezoek bij 
onze buren. Daar mochten ze taalspelletjes 
spelen. Zo kwamen ze meer te weten over taal. 
Ze leerden o.a. hoe ze bepaalde moeilijke 
woorden moesten schrijven. 
De leerlingen van het middelbaar deden hun 
job perfect. Ze waren toffe leerkrachten voor de 
leerlingen van het derde leerjaar. 
Een geslaagde activiteit! 

Febe en Liana 

Bezoek aan de volkssterrenwacht voor L56 
 
Vorige week vrijdag zijn we naar Beisbroek 
gegaan. Daar bevindt zich de volkssterren-
wacht Cozmix. 
Toen we er aankwamen, hebben we naar een 
film gekeken. Het ging over sterren, de maan, 
de planeten en de zon. We lagen in zeteltjes en 
keken naar het plafond. Het was er pikdonker… 
Daarna gingen we naar boven en daar stond 
een heel grote telescoop. We hadden de eer én 
het geluk om door de telescoop de planeet 
Venus te mogen aanschouwen. Wat een 
avontuur! 
Als slot kregen we nog een rondleiding in het 
museum. We kregen er wat uitleg over de 
planeten, de zon en de maan. 
Omstreeks 21u.00 waren we terug in Tielt!  
Wat een superleuke avond! 

Albiona en Luna 


