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American Games  

Wij zijn met L5 en L6 naar ‘American games’ 
geweest. Dat is een sportactiviteit voor leerlingen 
uit verschillende scholen. Er komen allemaal 
typisch Amerikaanse spelen aan bod. Het 
evenement vond plaats in sporthal De Ponte. We 
speelden vooral balspelen.
We hebben ook veel nieuwe dingen ontdekt. Wij 
hebben bijvoorbeeld de snelheid van een bal 
gemeten. Mohamad was de beste! Hij gooide de 
bal met de grootste snelheid weg. Mohamad is dan 
ook heel sportief. 
De spelen werden goed uitgelegd door enkele 
mama’s die ons hebben begeleid. 
Dank aan die mama’s! Iedereen heeft ervan 
genoten.  

Cyril en Mathis

Sinterklaas op bezoek

Op 5 december is de Sint naar onze school 
gekomen. Hij was niet alleen. Zwarte Miet en 
Zwarte Piet waren er ook. ‘s Morgens heeft Sint 
met Piet een bezoek gebracht aan alle klassen.
In de namiddag gingen we met z’n allen naar de 
turnzaal. Daar wilden Zwarte Miet en Zwarte Piet 
trouwen. Om 14u.00 kwam de burgemeester van 
Tielt om het huwelijk te voltrekken. 
De hele school zorgde voor een leuk trouwfeest. 
De kinderen dansten, zongen, bedachten 
spelletjes, zorgden voor gebakjes en maakten een 
schilderij van Zwarte Miet en Zwarte Piet.
Het was een schitterende dag!

Luna en Liana

Er moet een ster zijn
voor iedereen die zoekt
naar wegen en woorden 
om de andere tegemoet 
te gaan.

Er moet een ster zijn
voor degene die zoals een herder
zijn tred vertraagt en zich ontfermt 
over de achterop geraakte.

Er moet een ster zijn
voor wie amper overeind blijft
en toch zijn schamele verwachting
in zijn ziel bewaart.

Er moet een ster zijn
voor wie licht in zich draagt
en overal vuurtjes tracht aan te maken
waaraan men zich verwarmen kan.

Er moet een ster zijn
voor wie de eenvoud en de wijsheid leert
om in een doodgewoon gebeuren
het buitengewone te ontdekken.

We wensen van harte dat die ster voor jou mag 
schijnen in de kerstperiode en straks in 2018!

de directeur en het leerkrachtenteam



Deze keer had de redactie een gesprek met juf 
Lisa. Juf Lisa is onze jongste juf en vervangt 
juf Elien in de bolletjes klas.  
V: Waarom wou je graag kleuterjuf worden, wat 
vind je er zo leuk aan?
A: Ik wilde graag kleuterjuf worden, omdat ik graag 
met kinderen werk. Ik heb er altijd van gedroomd 
om kleuterjuf te worden. Ik schreef het ook in alle 
vriendenboekjes.
V : Heb je ook nog in andere scholen voor de 
klas gestaan?
A : Vorig schooljaar zat ik zelf nog op de 
schoolbanken. Ik ben dus net afgestudeerd. 
Tijdens mijn studies ben ik wel in andere scholen 
op stage geweest . Dit is de eerste school waar ik 
echt aan de slag ben als volwaardige juf. 
V: Hoe ben je op onze school terecht 
gekomen? 
A: De directeur heeft me opgebeld. Ik heb 
trouwens vroeger nog bij hem in de klas gezeten. 
Verleden jaar had ik stage gelopen in de klas van 
juf Nele (blauwe klas) en bij juf Liesbeth (zorg). 
V: Hoe bevalt het je bij ons? 
A: Ik doe het elke dag liever en liever. Het is een 
kleine school waar je snel iedereen kent. De 
collega’s zijn heel lief en behulpzaam. Ik voel me 
reeds thuis in het Spoor. 
V.: Wat was je speciaalste ervaring bij ons? 
A: Op het feest van Sinterklaas heb ik de hele 
middag aan de micro gestaan. Dat was wel heel 
speciaal. 
V : Heb je zelf voor de naam ‘bolletjesklas’ 
gekozen ? 
A : Nee, ik vervang in deze klas Juf Elien. Zij heeft 
dus ook die naam gekozen. Doordat juf Elien 
zwanger is, vervang ik haar sedert 4 september. 
V : Heb je jouw klas zelf mogen inrichten?
A : Nee, juf Elien heeft de klas in de grote vakantie 
helemaal ingericht. Persoonlijk vind ik de klas heel 
erg mooi.
V : Heb je ook nog buitenschoolse hobby’s?
A : Ik ben lid van een jeugdbeweging in 
Meulebeke. Die jeugdbeweging heet: ‘KLJ’. 
Daarnaast doe ik ook aan sport. Ik ben wel niet 
aangesloten in een club. 
We danken juf Lisa voor dit gesprek en wensen 
haar nog veel succes bij ons en in haar verdere 
loopbaan. 

Tiele  en Zarfija

de voorleesweek

Omdat voorlezen de taalontwikkeling en de 
fantasie stimuleert, doen we met het Spoor elk jaar 
mee aan ‘de Voorleesweek’.
Op vrijdag 24 november ging deze activiteit door. 
De leerkrachten wisselden van klas en gingen in 
een andere klas voorlezen. Juf Carine kwam naar 
onze klas. Ze heeft in het boek ‘Grieselstate’ 
gelezen. Dat is een griezelig boek van Anthony 
Horowitz. Het was een eng stukje. We vonden het 
wel tof en vooral spannend.

Lina en Febe

het kriebelteam

Op 20 november was het kriebelteam aanwezig op 
school. De controle werd gedaan door een paar 
mama’s. De kriebelmama’s gebruikten daarvoor 
een dunne kam. Een paar dagen later kregen we 
een dichtgeniet briefje mee naar huis. Als er 
iemand luizen had, werd dat op de brief vermeld, 
zodat men het haar kon behandelen.
Drie keer per jaar gaat het kriebelteam door op 
onze school. Na elke controle volgt nog een 
nacontrole voor de klassen waar deze enge 
beestjes gevonden werden. De controles gaan 
door in de leraarskamer. 
We zijn onze kriebelmama’s erg dankbaar. 

Ferre en Islam



de nieuwe speelplaats

Zoals iedereen kan merken, liggen de werken op 
de speelpaats stil. De grondwerken zijn reeds een 
eindje achter de rug. De firma Moyaert zorgde voor 
een egaal en net speelterrein. De afsluiting errond 
zorgde voor een afgewerkt geheel. De gebroeders 
Bethuyne metselden de muurtjes voor de 
opberghokjes, maar nadien werd het stil. Heel stil. 
Ik kreeg bericht van zowel de timmerman als de 
elektricien dat zij pas na Nieuwjaar aan de slag 
kunnen bij ons. 
Leerlingen van de kunstacademie zijn momenteel 
bezig aan het uittekenen van een plan voor de 
verfraaiing van de speelplaatsmuren. Na overleg 
met de school starten zij de schilderwerken. 
Verder werd een schilder aangesproken voor de 
belijning van een volleyterrein en een looppiste, 
een tuinman voor het aanbrengen van wilgen- 
tunnels en het oudercomité staat klaar om straks 
een podium in elkaar te knutselen. 
Nog veel te doen dus! 

de week van de grootouders

Van 20 tot 26 november was er de week van de 
grootouders.
Heel wat grootouders kwamen langs, zowel in de 
kleuterklassen als in de lagere klassen.
In de kleuterklassen hebben de grootouders 
gespeeld met de kleinkinderen in de turnzaal. 
Daarna zijn ze naar de klas geweest. De 
kleinkinderen hebben daar een versje voorgelezen. 
De grootouders hebben ook meegespeeld met de 
kleinkinderen in het hoekenwerk, ze vonden dat 
leuk om te doen.
In de groene klas hebben ze koekjes en cupcakes 
versierd. Dat was niet alleen leuk maar ook lekker!
In de rode klas hebben ze in het bos gespeeld en 
nootjes mee genomen om iets te maken. Ook nog 
in de rode klas hebben de kinderen zichzelf 
getekend, gedanst en gezongen. Dat vonden ze 
leuk.
In de bolletjesklas en in het eerste leerjaar hebben 
de grootouders gezelschapsspelletjes gespeeld.
Alle grootouders waren heel blij en willen dit graag 
vaker doen.

Lize en Erda

‘Alles met de bal’

Elk jaar organiseert SVS een aantal 
sportnamiddagen voor alle basisscholen. Op 
donderdag 30 november gingen dus ook onze 
tweedegraadsklassen naar de sporthal in Tielt, om 
allemaal balspelletjes te spelen. Er waren nog 
meer scholen zoals: Sint-Michiel, Heilige Familie, 
de school van Kanegem,... Sommigen hebben ook 
hun vriendjes gezien. Er werden verschillende 
balspelen gespeeld: hockey, voetbal, rebound,... 
Ze vonden het ook superleuk om met een 
reuzegrote bal te spelen. Er was superveel lol! 
Onze vrienden van L3 en L4 hebben heel wat 
spelletjes gespeeld die ze nog niet kenden. 

Inge en Fatlinda



Speel je mee? 

1. Iedere klas kan er iets tonen.
2. de woorden juist schrijven
3. We hebben er veel op onze school. 
4. het schoolhoofd
5. We hebben er maar één op onze school.
6. uitstap voor L1 en L2
7. onze tweede taal
8. uitstap voor L5 en L6
9. controle op luizen op onze school

10. zeeklassen, stadsklassen en …
11. Miet, Piet en …
12. Ze is de zorgjuf.
13. Je hebt er veel op school. 
14. leren met cijfers
15. Ze zijn net voorbij! Joepie!

Wie z’n antwoord vóór eind januari afgeeft aan de 
directeur, kan een prijs winnen. Doe dus mee!
De vorige keer won Robbe Claerhout uit L5. Hij 
mag zijn prijs ophalen bij de directeur. 
 

het oudercomité van het Spoor

Reeds jaar en dag heeft basisschool het Spoor 
een sterk oudercomité. Voorzitter Bram De 
Rammelaere en zijn twintigkoppige groep helpers 
staan elk jaar in voor heel wat acties die de school 
wat meer financiële armslag geeft:

● de prijsuitreiking van de Spoorzoektochten;
● de koekjesverkoop;
● de catering op de kerstmarkt;
● het worst- en drankenkraam op de 

opendeurdag;
● de barbecue t.g.v. het schoolfeest.

Daarenboven staat op 24 maart 2018 de tweede 
run op het programma. Deze keer organiseert ons 
oudercomité de Filourun, waar het weer de 
bedoeling is dat de deelnemers zoveel mogelijk 
rondjes rond de school lopen. Na elk rondje 
ontvangen ze een ‘bonnetje’ voor een Filou.
Ik maak van de gelegenheid gebruik om het 
voltallige oudercomité heel oprecht te bedanken 
voor het wederzijds  vertrouwen en de vlotte 
samenwerkingen!

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

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


