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Junior Journalist wedstrijd

Elk jaar organiseert Davidsfonds een 
schrijfwedstrijd voor kinderen. Onze leerlingen van 
het vijfde en zesde leerjaar nemen er telkens aan 
deel. Dit jaar was het thema vriendschap. 
Leerlingen schreven een verhaal en de 
leerkrachten selecteerden twee verhalen per klas. 
De jury van het Davidsfonds koos daarna de 
mooiste verhalen. Luna Vandekerkhove van het 
zesde leerjaar viel dit jaar in de prijzen. Ze had een 
verhaal over haar hondje - haar beste vriend - 
geschreven. Toen ze het verhaal bij de leerkracht 
indiende, was ze wel wat zenuwachtig. Ze was dan 
ook heel verrast dat ze bij de genomineerden was. 
Ze kreeg een mooi prijzenpakket: boeken, 
balpennen, een kaars en een handdoek. 

Robbe Capoen en Diana E.

Beste lezer, 

Dit wordt een uiterst korte inleiding voor deze 
schoolkrant. Reden daartoe is dat het vijfde 
leerjaar ontzettend ijverig geweest is in het 
produceren van mooie artikels. Heel erg bedankt, 
gasten!
Toch dit ... We werken op school mee met de vijf 
Good Planet Challenges. Deze acties inspireren 
ons om ons nog meer in te zetten voor het milieu. 
Mogen we daarom nog eens uitdrukkelijk een 
oproep doen om koeken en fruit in een doosje mee 
te geven naar school (zonder papiertjes)? 
Alvast bedankt (ook in naam van de blauwe 
planeet)!

directeur Stefaan

Hydroville 

Het vijfde leerjaar nam deel aan de wedstrijd van 
CMB, over hun Hydroville.
De Hydroville is de allereerste boot ter wereld die 
op waterstof vaart. Een Vlaamse uitvinding om 
trots op te zijn.
Alle leerlingen maakten een eigen werkstuk naar 
keuze: stopmotionfilmpje, tekening, knutselwerk, 
technische tekening,...
Omdat we allemaal zo’n knappe werken maakten, 
mogen we in mei naar Antwerpen. In de haven 
daar, mogen we de enige echte Hydroville 
bezoeken! Superleuk zal dat worden!
Waterstof is de brandstof van de toekomst. Het is 
milieuvriendelijk. De Hydroville is de toekomst!

Simon en Lukas

Schitterend
gedaan, 
Luna!

Wat is er aan de hand in Viesvuilland? 

Op 19 januari mochten alle kleuters en de kinderen 
van het eerste en tweede leerjaar naar de turnzaal. 
Daar stond hen iets speciaals te wachten... 
Viesvuilland!
Viesvuilland is een toneelstuk over ‘leren sorteren’, 
over een prins die niet weet hoe hij moet sorteren. 
De kinderen hebben veel bijgeleerd. Ze bekeken 
ook filmpjes over sorteren.
Kinderen (en grote mensen!) gooien vaak hun 
papier op de grond. Vandaar dat we op onze 
school vragen dat alle kinderen, van klein tot groot, 
hun koek of stuk fruit in een doosje steken. Letten 
jullie hier allemaal eens goed op? 
Dankjewel!

Lûna en Tess

leerkrachten aan het werk 
op de pedagogische studiedag van 31 januari



Deze keer had de redactie een gesprek met juf 
Lieve. Zij wordt dit jaar 60, een speciale leeftijd 
toch. Ook haar oudste kleinzoon loopt sinds 
kort school in Het Spoor.

Vindt jouw kleinzoon Guust het leuk om naar 
school te gaan? 
Ja, hij vindt het leuk. Hij was er klaar voor om naar 
de klas te komen.
Waarom zit je kleinzoon hier op school?
Omdat ze in de buurt wonen bij de school. De 
papa en de mama kozen natuurlijk voor Het Spoor!
Hoeveel jaar is jouw kleinzoon?
Guust wordt in juli 3 jaar.
Wat vind je er van om oma te zijn?
Ik vind het heel heel leuk. Ik ben graag bezig met 
Guust.
Wat was het leukste moment dat je met jouw 
kleinzoon heeft gedeeld?
Toen ik de eerste keer met Guust ging zwemmen. 
Het is een echte waterrat, helemaal z’n oma!
Ben je blij dat het binnenkort jouw verjaardag 
is? Ja, ik vind het best leuk om jarig te zijn. En 60 
is toch wel een speciale leeftijd.
Wat was jouw beste verjaardag tot nu toe?
Toen ik 40 jaar werd, waren mijn zussen verkleed 
als heksen. Een tof feestje!
Wat was het leukste cadeau dat je ooit hebt 
gekregen?
Toen ik voor moederdag een haan en kip kreeg 
voor in de tuin.
Wanneer ben je jarig?
Op 19 februari.

Juf Lieve, we wensen je nu alvast een fijn 60ste 
levensjaar toe! Veel plezier, ook met de rest van 
de familie!

Imano en Diana Z.

Kronkeldiedoe

In de loop van januari is het eerste en tweede 
leerjaar naar Kronkeldiedoe geweest in de sporthal 
van Tielt.
Ze vonden het heel erg leuk om een voormiddagje 
te sporten.
De kinderen hebben ons een paar dingen 
opgesomd. Ze reden op gekke fietsen, klommen 
op een heuse klimmuur, speelden met een 
supergrote bal en een parachute.
Er was een heuse ‘opblaasrups’. De sloebers van 
het eerste en tweede leerjaar moesten in de mond 
van de rups kruipen en langs achter er terug uit 
kruipen. Spannend hoor...
Na al dat acrobatisch gedoe, stond er nog een 
dans op het programma. Een leuke afsluiter van 
een fijne activiteit!

Rune en Kyara

De danshappening

Leerlingen van het eerste tot en met het vierde 
leerjaar zijn onlangs naar de sporthal van Tielt 
geweest om te dansen. Er was een heuse 
danshappening op woensdag 24 januari.
Zowel de meisjes als jongens waren razend 
enthousiast. De coole dansers kregen les van een 
juf van de sportdienst. Ze hebben verschillende 
dansen geleerd. Ze dansten ook ‘hiphop’. 
De ouders mochten kijken hoe mooi hun kroost 
kon dansen.
Wie erbij was, wil het volgend jaar zeker weer 
doen. Iedereen heeft er zeker van genoten!

Céleste en Rona



GoodCook

Het vierde en vijfde leerjaar kreeg een workshop 
over gezond eten. Er kwam een mevrouw die 
samen met ons opdrachten heeft gedaan. We 
hebben dan ook gekookt.
Iedereen vond het leuk en we maakten gezond 
eten, zoals appellolly's, wraps, prinsessendipsaus 
en nog veel meer. We hebben veel nieuwe 
groenten leren kennen en het was lekker.
GoodCook is een project van GoodPlanet. 
GoodPlanet doet nog veel meer zoals projecten 
over energie en klimaat.
Het was een leuke namiddag!

 Simon en Lukas

De techniekweek

Van 22 tot en met 26 januari was er techniekweek 
in het zesde leerjaar. Het VTI leverde heel wat 
machines en de kinderen konden aan de slag. 
Ze maakten heel wat dingen zoals: bibberbotjes, 
insectenhotel, mastermind. Ze creëerden ook een 
logo van hun klas met een 3D-printer, een 
stroomkring en een sleutelhanger met pyrogravure. 
Sommigen vonden de stroomkring minder leuk, 
want dan kregen ze een minieme elektrische 
schok. Ze vonden het wel leuk dat ze iets konden 
meenemen naar huis, in groepjes konden werken 
en dat ze hulp kregen van ouders. Het 
experimenteren met de machines vonden ze 
fantastisch! Af en toe kwam er een mama of papa 
helpen. De techniekweek sloten ze af met een 
bezoek aan het VTI. 
Bedankt VTI, voor alle ondersteuning!

Robbe Claerhout en Gitte

De Doorgang

Voor de kerstvakantie was er onze jaarlijkse 
kerstmarkt. De opbrengst van de ‘klaskraampjes’ 
ging naar het goede doel: De Doorgang, in de 
Bruggestraat. We waren fier dat we 830 euro 
konden schenken. 
Onlangs kwamen twee vrijwilligers van De 
Doorgang uitleg geven over hun organisatie en 
namen ze onze cheque met veel plezier in 
ontvangst.
De Doorgang is een organisatie voor mensen die 
niet genoeg geld hebben om eten te kopen. Eén 
keer per maand kunnen ze daar terecht. Ze 
ontvangen de mensen vriendelijk met een kopje 
koffie. Er wordt één pakket per gezin voorzien.   

Nora en Steffina  

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

Bezoek aan het containerpark

Op 10 januari zijn het vijfde en zesde leerjaar naar 
het containerpark te Tielt op bezoek geweest. Dit 
in het kader van Zero Afval.
Er was een heel goede gids die ons alles uitgelegd 
heeft. Ze beantwoordde ook heel enthousiast onze 
vragen.
Wij dachten vroeger dat werken in het 
containerpark makkelijk was, maar toch niet hoor. 
Al dat sorteren maakt het heel ingewikkeld. 
Sommige mensen doen ook niet wat ze moeten 
doen...
De mensen die daar werken, moeten ook heel 
voorzichtig zijn. Er worden heel wat gevaarlijke
(bv. brandbare) spullen geleverd. Een super 
interessante (maar frisse) voormiddag!

Adlan en Jakup



Speel je mee? Personeel van Het Spoor!

Wie z’n antwoord vóór eind februari afgeeft aan 
de directeur, kan een prijs winnen. Doe dus mee! 

Vrijwilligers gezocht

Op 24 maart 2018 staat de tweede run van ons 
oudercomité op het programma: de Filourun. Ook 
nu weer is het de bedoeling dat de deelnemers 10 
rondjes rond de school proberen te lopen. Na elk 
rondje ontvangen ze een ‘bonnetje’ voor een Filou.
De werkgroep Filourun binnen het oudercomité is 
ook nu weer reeds duchtig aan de slag om deze 
organisatie in goede banen te leiden. En dat voor 
zo’n namiddag heel wat helpende handen nodig 
zijn, is nogal duidelijk. 
Langs deze weg wil ik dan ook een oproep doen 
aan ouders of familieleden en andere 
sympathisanten van de school. Ben je vrij op 
zaterdagmiddag 24 maart, dan kan je ons helpen. 
We zoeken mensen die toezicht houden op het 
parcours (signaalgever), lopers voorzien van een 
rugnummer en info, jetons uitdelen op het einde 
van de ronde, jetons inwisselen tegen flesjes 
‘Filou’,...
Ben je bereid om te helpen, geef dan je naam op 
aan de directie! 
Dank bij voorbaat!

De redactie van deze krant: het 5de lj. 
met meester Thomas. Prima werk!


