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Beste lezer,  
 
Terwijl ik deze inleiding voor het schoolkrantje 
schrijf, heb ik echt wel een goed gevoel. En dat 
heeft niks te maken met de nakende paas-
vakantie… 
Verleden week zaterdag organiseerde het 
oudercomité van onze school de 1ste Poesrun. 
Ik las daarnet het artikel van Tiele en Luna (tekst 
rechts van deze inleiding) en dat stemde me 
overgelukkig.  
De twee auteurs van het artikel hebben het over 
het aantal deelnemers en de randanimatie van 
het evenement. Wat mij blij maakt is de belange-
loze inzet van zoveel mensen die dit gebeuren 
mogelijk maakten.  
In de eerste plaats wil ik de volledige ploeg van 
het oudercomité bedanken. Ze hebben uren 
vergaderd en vorige week het beste van zichzelf 
gegeven om een onvergetelijk gebeuren te 
realiseren. Tonnen respect! Zij zorgen ervoor dat 
wij als school wat meer financiële armslag 
hebben. 
Daarnaast bedankt aan die mensen die elke dag 
instaan voor de ontwikkeling van onze 
leerlingen: onze leerkrachten. Verleden week 
zaterdag hebben ze hun beste beentje 
voorgezet om alle aanwezigen tijdig een drankje 
of hapje te bezorgen. En ze deden dat met stijl.  
Tot slot wil ik de meer dan twintig ‘vrijwilligers 
voor een dag’ bedanken. Zonder hen zouden het 
oudercomité en de leerkrachten het niet gehaald 
hebben. Fijn dat je ons wilde bijstaan. 
Proficiat ook aan alle deelnemers; jong of oud, 
loper of wandelaar.  
We hopen dat je ervan genoten hebt en graag 
tot volgend jaar! 

directeur Stefaan 

 

De Poesrun 
 
Op zaterdag 25 maart vond de eerste Poesrun 
plaats. Je moet er niet achter poezen rennen, 
maar na elke ronde kregen de volwassenen een 
heerlijk ‘Poes-biertje’ en de kinderen een 
fruitsapje. 
Er namen 620 personen deel waaronder 125 
kinderen en 495 volwassenen. Er waren veel 
kraampjes rondom het parcours: schmink-
kraam, frietkraam, braadworstenkraam, spring-
kasteel,… 
Tijdens het parcours passeerde je een vrolijk 
orkestje. Na elke ronde kreeg je een gratis 
watertje aangeboden. Enthousiaste mensen 
gaven je een bonnetje per toertje en er waren 
veel lawaaierige fans. 
Er was ook een presentator ter plaatse die 
vertelde hoe alles verliep op het parcours. 
Daarnaast zorgden vrijwilligers voor een veilige 
loopwedstrijd. En… natuurlijk was de fotograaf 
ook van de partij. ‘s Avonds kon je nog iets 
blijven drinken. Het werd alvast een heel groot 
succes!  
Tot volgend jaar! 

   



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
        
 
 
 
 
     
 
 
 
                                        
 
 
 
 
  

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Interview  
 
Deze keer ging de redactie langs bij juf Elke 
Vermeersch van het derde leerjaar B.  
 
Hoelang werk je al op onze school? 
Ik werk hier al sinds 1 september. Vorig 
schooljaar was ik aan de slag in de Vlinder, 
een school voor buitengewoon onderwijs in de 
Oude Pittemstraat in Tielt.  
Waarom heb je voor deze school gekozen? 
De directeur zei dat er nog een plaats vrij was 
en ik ging ervoor. 
Vind je het hier leuk en waarom? 
Er zijn leuke leerlingen op deze school en ook 
toffe collega’s. 
Doe je al lang het 3de leerjaar? 
Nee, het is mijn eerste keer dat ik in het 3de 
leerjaar sta.  
In welke andere scholen heb je reeds gewerkt? 
Zoals gezegd werkte ik reeds in de Vlinder. 
Daarnaast gaf ik ook les in Pittem en in Egem.  
Waarom wil je juf zijn en niet een ander beroep 
uitoefenen? 
Ik vind het heel fijn om kinderen iets te leren. 
Heb je al in andere leerjaren les gegeven? 
Ja, in het 4de leerjaar en het doorgroeiniveau. 
Welke leerkracht vind je de leukste? 
Ik vind ze allemaal even leuk en vriendelijk. 
Vind je het leuk om juf te zijn en waarom? 
Ik vind deze job superleuk, want als je na 
school thuis komt denk je even wat je allemaal 
hebt bijgeleerd aan de kinderen. 
Zou je nog iets willen veranderen aan deze 
school? 
We gaan allemaal voor een goede school. 

Erda en Luna  

De jeugdboeken‘maand’ 
 

Elk jaar is er een jeugdboekenweek, maar dit 
jaar is er een heuse jeugdboekenmaand! 
In het Spoor kan je over de middag boeken 
gaan lezen in de klassen. Als er een groen 
magneetje naast de naam van de juf (of 
meester) hangt, ben je welkom in de klas. 
Tijdens de jeugdboekenmaand bezochten heel 
wat klassen een auteur. Die vertelden 
honderduit over hun job en hun boeken. De 
groene klas mocht op bezoek bij Brigitte Minne. 
Het eerste leerjaar luisterde naar de verhalen 
van Moniek Vermeulen. Het tweede leerjaar 
was getuige van de voordracht van Inge Bergh. 
Het derde leerjaar mocht bij Stefan Boonen op 
bezoek. De leerlingen van de vierde klas gingen 
op bezoek bij schrijfster Tosca Menten. De 
vijfdejaars genoten van de voordracht van Guy 
Didelez. En onze zesdeklassers gingen op 
bezoek bij Frank Pollet. 
Een heuse boterham, maar wel een héérlijke 
boterham. Echt de moeite waard! 

Febe en Liana 

Bedankt aan de redactie van deze krant:  
L5 van mr. Thomas. Goed gedaan! 

 



 
 
                                            
 
                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dode hoek in L5 
 
Met het vijfde leerjaar zijn we onlangs naar de 
Europahal geweest. Daar kregen we een 
filmpje te zien met uitleg over de dode hoek, de 
plaats waar de vrachtwagenchauffeur je niet 
kan zien. 
Vervolgens mochten enkelen plaatsnemen in 
de cabine van een vrachtwagen. Er waren een 
paar kinderen die voor de vrachtwagen 
moesten lopen. Enkelen liepen ver van de 
vrachtwagen en de rest mocht door de spiegels 
van de vrachtwagen ‘show geven’. Vanuit de 
cabine konden we dan zien welke kinderen 
zichtbaar en niet zichtbaar waren. 
De andere groep mocht in de laadruimte van de 
vrachtwagen plaats nemen. Zij kregen uitleg 
over de dode hoek en ze leerden hoe men in 
een dode hoek kan oversteken zonder gevaar. 
We bekeken krantenknipsels met gruwelijke 
verhalen over dode hoekongevallen… 
Tot slot kregen we een cadeautje: een sticker 
en een armband. We verdienden ook allemaal 
een diploma. 

Lina en Fatlinda  

Broederlijk delen 
 
Tijdens de gebedsviering rond Broederlijk Delen 
maakten we kennis met Rainata, die in Burkina 
Faso woont. Ze moet veel werken om ook maar 
iets van geld te verdienen. 
In de vastenperiode sponsoren wij Broederlijk 
Delen. Dit staat dit jaar op het programma. Het 
1ste leerjaar mag speelgoed meebrengen naar 
de klas. Dat gaan ze delen met elkaar. 
Het 2de leerjaar A verzamelt ‘rostjes’. Dat is 
kleingeld van 1, 2 en 5 cent. Je kan deze 
muntjes deponeren in de inkomhal. 
Het 2de leerjaar B zamelt oude kledij in en gaat 
deze naar de kledingcontainer brengen. 
Het 3de leerjaar organiseert een wandeling van 
5 km door Tielt. Iedereen kan hen sponsoren. 
Het 4de en het 5de leerjaar organiseren een 
carwash op 18 april. Wees welkom! (zie affiche) 
Het 6de leerjaar heeft een eindje geleden de 
koffiestop georganiseerd. Het bracht 249,01 
euro op. De school zelf organiseerde donderdag 
een sober maal t.v.v. Broederlijk Delen.  
We hopen dat we veel geld kunnen inzamelen, 
zodat we Rainata en haar familie kunnen 
helpen. 

Lize en Maité 
 

Een naamvers over wereldwaterdag 
  
W Water drinken we graag. 
E Een waterspelletje spelen vinden we 

super. 
R Regenen, dat gebeurt bijna dagelijks in 

ons belgenlandje… 
E Elk dier moet overleven met water. 
L Leven doe je met water en voedsel. 
D Denk aan de armen die geen water 

hebben! 
W Wie drinkt geen water? 
A Aqua is een ander woord voor water.  
T Tijgers drinken water om te overleven.  
E Eerst eten, dan water drinken. 
R Regen krijg je als de zon op de zee 

schijnt. 
D Drink je wel genoeg water? 
A Als het regent, is het nat. 
G Gelukkig dat er water is.  

Alex en Cyril  

Carwash van L4 en L5 t.v.v. Broederlijk Delen 
op dinsdag 18 april, van 13u.30 tot 15u.30 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Op onze website wwww.kbo-tielt.be/hetspoor 
vind je het maandmenu en  

nog andere info over onze school… 
 
 

Typen in L3 
 
In het derde leerjaar leren de kinderen typen. 
Dat doen ze via de website www.ticken.be, 
onder leiding van juf Nadine. 
Andreas is de eerste leerling die zijn diploma 
behaald heeft! Hij vindt de les van typen heel 
leuk omdat hij dan blind kan typen. Dat kan 
misschien wel handig zijn voor zijn job later. 
Wil je ook een les typen volgen? Ga dan naar 
de website www.ticken.be.  
Misschien behaal je dan ook een diploma. 
Succes! 

Lize en Maité 

Koken in het Sint-Jozefsinstituut 
 
De leerlingen van het tweede, vierde en vijfde 
leerjaar zijn gaan koken bij de buren van het 
Sint-Jozefsinstituut. 
Eerst deden we het spelletje memory. Je moest 
twee kaartjes omdraaien en daar moest een 
tekening op staan van een groente, fruit of 
drankje. Daarna moest je nog een kaartje 
omdraaien en daarop stond dan het woord. De 
leerlingen van het middelbaar hadden ook een 
kaartje en dan moest je de juiste partner 
zoeken. Samen kon je dan aan de slag.  
Sommigen maakten quiche, anderen een 
ovenschotel of een heerlijke pizza. Tussendoor 
speelden we ook spelletjes. Het was echt 
superleuk. Toen het gerechtje klaar was, 
mochten we het natuurlijk opeten aan een leuk 
versierde tafel. Het was superlekker. 
Op het einde speelden we nog een slotspel. We 
kregen drie kaartjes met drie smiley’s op. 
Sommige leerlingen moesten een stelling op 
een kaartje voorlezen en dan moest je de juiste 
smiley tonen. Het was echt superleuk.   
Met dank aan de leerkrachten en leerlingen van 
Sint-Jozef. 

Erda en Luna 
 

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

Carnaval 
 
De vrijdag voor de krokusvakantie was het feest 
in het Spoor. Carnaval! 
In de namiddag werden alle kleuters en leer-
lingen verwacht in de turnzaal. Daar was er een 
heuse fuif met dj Karen! Wat een top-dj! Wie 
haar eens wil inhuren, het is de moeite waard! 
We hebben met confetti gegooid en we dansten 
de polonaise. Er was leuke muziek. Iedereen 
ging uit z’n dak! Heel de school was gek aan 
het doen! Iedereen was verkleed: in prinses, 
ridder, piraat of nog iets anders.  
Ook de juffen en de meester waren heel cool 
verkleed. En de directeur was net een farao. 
Speciaal… 
Een megatoffe instap van de krokusvakantie! 

Inge en Islam  

Ridders in K3 
 
In de derde kleuterklas leerden ze over ridders, 
prinsessen en kastelen. Ze knutselden kastelen 
en kleurden schilden. De leerlingen van de 
groene klas mochten ook allerlei spullen 
meebrengen naar de klas: prinsessenjurken, 
prinsessenhandtassen, spelletjes rond 
prinsessen, ridders en kastelen, speelgoed van 
prinsessen en ridders,… Hoe leuk zeg! 
Ze hebben ook een bezoek gebracht aan het 
kasteel van Wijnendale in Torhout. Ze werden 
er een echte ridder of prinses. Ze vertelden dat 
er een ophaalbrug was en nog veel meer leuke 
dingen. Op het einde kreeg iedereen een 
diploma! 
De leerlingen van de 3de kleuterklas vonden 
het alweer een leuke ervaring en een leuk 
nieuw thema om thuis uren over te vertellen.  

Tiele en Albiona  

http://www.ticken.be/
http://www.ticken.be/

