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Toneel voor L6

Het 6de leerjaar is op dinsdag 3 oktober naar 
Torhout geweest. Ze bekeken er een toneel. Dat 
toneel ging over het thema tabak. Tabak zit in een 
sigaret en is heel slecht voor je longen. Je weet 
waarschijnlijk ook wel dat tabak veel geld kost.
Het toneel ging over een groep jongeren die een 
opdracht kregen van een meneer om een product 
te verkopen, genaamd ‘kabat’. Ze ontdekten nogal 
snel dat het product ongezond was. De baas van 
de firma had maar één doel: hopen geld winnen. 
Na heel wat speurwerk konden ze z’n slechte 
bedoelingen gelukkig ontmaskeren. Ze ontdekten 
dat ‘kabat’ eigenlijk ‘tabak’ was. 
Het toneel was heel interessant en leerrijk. We 
willen zeker nog eens terug gaan. We vonden het 
allemaal heel leuk en … roken? Nee hoor!

Luna en Erda

Spoorzoektochten

Op zaterdag 14 oktober stond de prijsuitreiking van 
onze zoektochten op het programma. Het werd 
een heel drukke dag voor de leden van het ouder- 
comité die zorgden dat de aanwezige deelnemers 
niets te kort kwamen. 
Dit jaar telden we in totaal 637 deelnemers. We 
verkochten 293 kinderzoektochten en 344 
Spoorzoektochten.
De zoektocht bracht meer dan 5000 euro op. Deze 
opbrengst zal gebruikt worden voor de renovatie 
van onze speelpaats.
Dank aan allen die meehielpen aan deze 
organisatie!!
 

E.H. Jan Lerouge

Beste lezer, 

Het is herfst, het somberste seizoen. Gedeeltelijk 
heeft dat te maken met het weer. We zien de zon 
minder en het regent meer. Daarnaast is deze 
periode van het jaar een tijd waarin sowieso 
droefheid sluipt. Op 1 november (in de herfst- 
vakantie) gaan christenen naar het kerkhof om de 
overledenen te herdenken. Niet bepaald de meest 
fleurige dag…
In het Spoor namen we onlangs ook noodge- 
dwongen afscheid van een aantal mensen die 
leerlingen of leerkrachten van onze school in het 
hart droegen: René Van Stekelenburg, opa en 
overgrootvader van juf Tanja en Luna, Joël Van- 
overschelde, vader van juf Inge, Victor Vanveer- 
deghem de opa van juf Karen en ook van E.H. Jan 
Lerouge. 
Alle leerlingen van onze school kenden Priester 
Jan. We konden altijd op hem rekenen voor een 
heilige mis of eerste communie. Langs de ene kant 
is er droefheid omdat priester Jan er niet meer is. 
Maar aan de andere kant is er blijheid en 
dankbaarheid voor wat hij deed voor ons. Om het 
in het teken van ons jaarthema te zeggen: ‘We 
vieren priester Jan voor wat hij voor ons betekend 
heeft.’ 
Prettige vakantie!
directeur Stefaan



Deze keer had de redactie een gesprek met juf 
Tine. Juf Tine is sedert september nieuw op 
onze school. 
Wat vind je leuk aan onze school?
Ik vind de school zo leuk omdat het een kleine 
school is. Iedereen kent er iedereen. 
Wat is uw taak op onze school? 
Ik vervang deeltijds juf Inge. Daarnaast ga ik in het 
eerste en derde leerjaar co-teachen op woensdag. 
Ik sta ook nog in voor zorg voor een tiental 
kinderen. 
Waarom heb je gekozen voor juf?
Omdat ik ervan houd om mensen iets bij te leren. 
Ik werk ook graag samen met jonge kinderen. 
Sta je liever in de zorgklas of in een leerjaar?
Ik vind het allemaal leuk. Ik geef graag les, sta 
graag voor een klas, geef graag zorg en werk 
graag samen met een andere leerkracht (= co- 
teaching).
Welke vakken geef je het liefst?
Ik geef graag rekenen en muzo. Maar de andere 
vakken zijn ook geen probleem, hoor!
Wat vind je leukst aan ‘juf zijn’?
Het is elke dag iets anders: andere leerstof, andere 
situaties, andere problemen,...
Wat vind je speciaal aan kinderen? 
Ik vind het speciaal dat kinderen zo snel bijleren. 
Je kan ze stimulerenin hun groei en  ontwikkeling. 
Zal je onze school missen als je weggaat en 
waarom?
Zeker, omdat ik op een korte tijd een band hebt 
opgebouwd met de leerlingen en de collega’s.
We danken juf Tine voor dit gesprek en wensen 
haar nog veel succes bij ons (tot eind november) 
en in haar verdere loopbaan. 

Febe en Inge

De eerste schooldag

Het jaarthema van dit schooljaar is: “Ga alvast 
versieren, er is altijd iets te vieren”. Dit kwamen we 
te weten op de eerste schooldag. Als je op school 
toekwam, kreeg je een krans. Het begon dus al 
feestelijk. 
We mochten ook voor het eerst op de vernieuwde 
speelplaats. Er waren weer een aantal nieuwe 
kinderen bij. Iedereen was blij om de vrienden 
terug te zien!
Er was muziek op de speelplaats en het ouder- 
comité schonk koffie! Een heerlijke start dus!

Inge en Febe

Sociaal Online

Op vrijdag 29 september kwam een mevrouw in 
L56 vertellen over ‘sociaal online’. Ze had het over 
de gevaren van sociale media zoals Facebook, 
Instagram,... Ze riep ons op om de sociaalste 
school van Vlaanderen te worden. Iedereen had 
creatieve ideeën. We maakten een superclip en 
die is te zien op Facebook. Er is al heel wat geliket. 
En er zijn heel wat leuke reacties! We hebben de 
wedstrijd niet gewonnen, maar werden wel 
laureaat! We hebben sowieso veel plezier gehad. 

Fatlinda, Tiele en Alex 



Bosspel in het Patersbos

We zijn met onze klas naar het Patersbos geweest 
en hebben daar een bosspel gespeeld. Het was 
een dierenstratego, een superleuk spel. 
De mama van Cyril kwam ons opzoeken en bracht 
ijsjes mee. Mmmm!
De andere lagere klassen trokken ook naar het 
Patersbos. Ze speelden er allen ook een ander 
leuk bosspel (over dieren, heksen,...)
Juf Lieve verzint elk jaar toffe bosspelen. Dat 
vinden we allemaal heel plezant. 
Dank je wel, Juf Lieve! 

Ferre en Cyril

Dag van de jeugdbeweging

Op vrijdag 20 oktober was het de dag van de 
jeugdbeweging. Veel kinderen trokken hun uniform 
aan om naar school te komen. Ze zijn lid van de 
Chiro, de KSA, de Kleine Torenvalk of de Scouts. 
Er werd ‘s ochtends een foto gemaakt die meester 
Thomas op Facebook plaatste. 
Iedereen was heel trots om de kleuren van zijn of 
haar jeugdbeweging te tonen.

Lize en Lina

Breng ook eens een bezoekje aan onze 
website: www.vbshetspoor.be

Kleuters naar het bos

Op dinsdag 17 oktober trokken de kleuters naar 
het Veldbos, in Ardooie.
Ze hebben daar spelletjes gespeeld (bv. 
opdrachten doen met plopmutsen). Daarnaast 
hebben ze ook allerlei natuurlijke elementen 
gezocht: paddenstoelen, kastanjes, takken,... Er 
werden ook heel wat zaken meegenomen naar de 
klas om verder te bespreken: takken, bladeren, 
kastanjes,… Ze hebben zelfs een stukje schors 
van een boom meegenomen. Er werden geen 
grote dieren gezien, maar wel kleine beestjes zoals 
pissebedden, mieren en kikkers. 
In het bos is er ook een speeltuin. Daar was het 
megatof. Er werd gespeeld op de glijbaan, de 
schommel, de wip en in het zand.
Op het eind van de dag hebben alle kleuters 
bladeren omhoog gegooid en lieten die weer naar 
beneden dwarrelen. Het leek op regen...
Alle kleuters vonden het jammer dat ze niet langer 
in het bos konden blijven.

Lize en Lina

Sportklassen voor L1234

Het eerste, tweede, derde en vierde leerjaar 
gingen onlangs op sportklas voor een hele week. 
De sportklassen gingen door in de sporthal van 
Tielt, de Ponte. Ze deden superfantastische 
spelletjes en vonden het allemaal heel leuk. Af en 
toe hadden ze een uurtje les. Eigenlijk zouden ze 
er volgende week weer heen willen. 
Elke ochtend moesten ze ook stretch- en loop- 
oefeningen doen. De meisjes en sommige jongens 
vonden de dans heel cool. In de topturnzaal 
werden superleuke dingen gedaan: aan de barres 
hangen, tiksalto’s maken op de trampolines en op 
de balken lopen. 
Ze hebben allen echt genoten. 

Liana, Tiele en Zarfija



Landbouwleerpad

Op vrijdag 22 september zijn we met het 6de 
leerjaar op landbouwleerpad geweest. Met de fiets 
trokken we in de voormiddag naar de Kersen- 
boomgaard. Dat is in Meulebeke. Daar kweken ze 
prei, aardbeien en kersen.
‘s Middags fietsten we verder naar de school van 
Aarsele (De Wijzer) waar we onze boterhammen 
verorberden. 
In de namiddag trokken we met ons stalen ros 
naar het Moeninckhof in Kanegem, een zuivel- 
bedrijf. Daar heeft de bedrijfsleidster uitgelegd hoe 
je kaas, karnemelk, yoghurt,...  maakt. Wij hebben 
daar een ijsje mogen proeven. Het was 
verrukkelijk.
Tijdens het fietsen waren er een paar kinderen die 
het lastig hadden en toen namen we een pauze.
Het was een toffe, leuke, lastige en grappige dag.

Luna en Erda

Veldloop

Op 27 september was er veldloop op het terrein 
Watewy. Er waren heel wat deelnemers. Het was 
een loopwedstrijd voor leerlingen van alle klassen 
van de lagere school. Er waren twee broers van 
het Spoor die een podiumplaats haalden: Rube 
Creytens uit L1 won en Iben uit L4 werd derde.
De jongens en de  meisjes liepen per leeftijd. Ie- 
dereen kreeg een prijs: een peer en een kortings- 
bon voor laarsjes. De echte winnaars (maar waren 
dat niet alle deelnemers?) kregen een spinner en 
een medaille. 
Proficiat aan alle deelnemers. Jullie hebben 
allemaal jullie best gedaan!

Tiele en Fatlinda

de redactie van deze schoolkrant: juf Lies 
en het zesde leerjaar. Puik werk!

Speel je mee? (Cyril, Ferre en Alex) 

Omkring in dit rooster de woorden: Bingel, bosspel, 
carnaval, Frans, klas, moeilijk, proeven, speeltijd, 
spoor, spoormoment, sportklassen, stadsklassen, 
trein, wero en wiskunde. 
Wie z’n antwoord vóór eind november afgeeft aan 
de directeur, kan een prijs winnen. Doe dus mee!
De vorige keer won Flor Huvaere uit L3. Hij mag 
zijn prijs ophalen bij de directeur. 
 

Good Planet Challenges

Op 13 oktober was er een actie van ‘Good Planet 
Challenges’,namelijk ’Eet lokaal!’.
Elke klas maakte een gerecht met producten van 
eigen bodem. Het waren stuk voor stuk lekkere 
gerechtjes. We kregen drie munten en daarmee 
kon je iets kopen om te proeven. De leerlingen van 
het lager namen een kleuter bij de hand en 
zorgden ervoor.
Omwille van de regen vond het evenement plaats 
in de lockerzaal van het middelbaar. 
Ieders buikje was goed gevuld met lekkere en 
gezonde dingen van bij ons. Leuk zo!

Islam en Mathis


