
SCHOOLKRANT

 

jaargang 8                             nummer 4                     maart 2018
verschijnt regelmatig  

Beste lezer, 

Toch wel fier kan ik melden dat Banglabari, dankzij 
de leerkrachten en de leerlingen van het Spoor, 
straks drie huisjes kan bouwen in Bangladesh. 
Banglabari is een organisatie die zich inzet voor de 
allerarmste inwoners van Bangladesh. Mensen die 
in mensonterende toestanden wonen in een huisje 
zonder zuiver water, zonder toilet, zonder ramen,... 
Overvloedige neerslag en overstromingen in het 
land zorgen er zelfs voor dat ze hun hele hebben 
en houden kwijt raken. Voor deze mensen bouwt 
Banglabari huisjes (die zo’n 1000 euro kosten) die 
de inwoners stelselmatig terugbetalen. Met die 
terugbetalingen bouwt men dan huisjes voor 
anderen. 
Om de bouw van de huisjes te bekostigen, werden 
op school door alle leerlingen van het eerste tot en 
met het zesde leerjaar tal van acties 
georganiseerd: taartenverkoop, het verzamelen 
van ‘roste muntjes’, een lesmarathon, een 
gesponsorde wandeltocht, een koffiestop. 
Ik hou eraan iedereen die meehielp aan welke 
actie dan ook hartelijk te bedanken. We worden 
hier niet rijker van in de geldbeugel, maar wel in 
het hart. 
Prettige vakantie!

directeur Stefaan

Scrabble

Het vierde, vijfde en zesde leerjaar kreeg onlangs 
Jozef over de vloer. Hij kwam met hen een 
namiddagje scrabbelen. Dat was heel leuk. Jozef 
deed het heel goed en zou eigenlijk wel een prima 
meester zijn.
We leerden heel veel nieuwe Nederlandstalige 
woorden en moesten ook goed kunnen rekenen 
om onze punten te tellen.
Hopelijk wil Jozef elk jaar terugkomen.

Robbe Capoen en Rune

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

Carnaval

Op vrijdag 9 februari was er carnaval in het Spoor. 
Alle kinderen én leerkrachten kwamen mooi 
uitgedost naar school.
De kinderen van de lagere afdeling en de kleuters 
waren onderverdeeld in groepen. In elke groep 
zaten peuters maar ook leerlingen van klas vijf of 
zes. De kleuters waren heel erg flink omdat de 
oudere leerlingen goed voor hen zorgden. Elke 
groep deed drie verschillende activiteiten: 
gezelschapsspelletjes spelen, dansen en 
pannenkoeken eten.
Iedereen genoot van die laatste dag voor de 
krokusvakantie!

Kyara en Diana Z



Deze keer had de redactie een gesprek met 
Bram De Rammelaere. Bram is de vader van 
Lasse (L1), Nore (L4A) en Gitte (L5). Hij is ook 
voorzitter van ons oudercomité.

Hoe is het om voorzitter te zijn?
Heel plezant. Ik doe het heel graag omdat ik
kan samenwerken met de ouders,
leerkrachten en de directeur.
Wat doen jullie precies?
Wij organiseren activiteiten om wat geld in te
zamelen. Geld dat wij dan kunnen
schenken aan de school om digiborden,   
kleuterfietsjes, speeltoestellen, fluohesjes, fruit
(tutti frutti), … te kopen. Wij organiseren de
prijsuitreiking van de zoektocht, de koekjes-
verkoop, FilouRun, bar voor het schoolfeest en
 voor de opendeurdag.
Is het lastig om voorzitter te zijn? En waarom?
Eerst en vooral is het heel leuk. Enkel net voor
en tijdens de activiteiten is het soms druk voor mij
en het oudercomité. Je moet aan veel denken,
veel vergaderen en je wil natuurlijk dat alles
zonder problemen verloopt. Ikzelf kan dan niet
zoals de andere ouders mee de activiteit beleven.
Doe je nog iets anders dan voorzitter zijn? 
Ik heb 2 leuke dochters en 1 plezante zoon
waarmee ik graag speel of gek doe . Ik speel
iedere week badminton, ik fiets soms en ik ben lid
van “Iedereen Tielt”. Ik werk bij EasyPay.
Hoeveel jaar ben je al voorzitter?
Dit is mijn derde jaar als voorzitter, maar ik zit
al 8 jaar in het oudercomité.
Hoeveel keer komen jullie samen?
We komen één keer per maand samen, maar voor
bepaalde activiteiten vergaderen we soms meer,
maar dan in kleine groepjes.
Hoeveel mensen zitten er in het OC?
Momenteel zitten we met een 20-tal mensen in
het oudercomité, en een 5-tal mensen in de
werkgroep, die komen ons altijd helpen tijdens de
activiteiten.
Wat is het leukste om voorzitter te zijn?
Het leukste is eigenlijk zien hoeveel plezier de
kinderen en hun ouders hebben tijdens de
activiteiten. Daarvoor doen we het.

Gitte en Tess

Bedankt, Bram, voor dit
interview, maar vooral ook 
voor wat jij met alle leden van
ons schitterend oudercomité 
reeds hebt verwezenlijkt!
Dankjewel!

L5 en L6 op bezoek in Brussel

Op vrijdag 23 maart kreeg Brussel bezoek van 35
vijfde- en zesdeklassers van h et Spoor.
Na een vlotte treinrit, wandelden we naar het
Federale Parlement.
Daar vielen ons twee kleuren op: rood en groen.
Rood staat voor de Kamer en groen voor de
Senaat. De rode zijn de denkers en de groene
meer doeners.
Onze lunch mochten we nuttigen in een
kamercommissie. Een heel sjieke zaal met leuke
stoelen.
Na een korte pauze in het Warandepark
wandelden we terug naar het Centraal Station.
Daar wachtte een gids ons op. De gidsen gidsten
ons langs Manneken Pis, Jeanneke Pis en de
Grote Markt. Ook wipten we binnen in een
museum waar alle pakjes van Manneken Pis
hangen. Na een iets minder vlotte treinrit,
arriveerden we terug in het station van Tielt.

Denisa en Jakup

Jeugdboekenmaand

Maart is traditioneel de Jeugdboekenmaand in 
Vlaanderen. Ook in het Spoor genoten we van vele 
activiteiten.
De derde- en vierdeklassers hebben in maart het 
bibspel gespeeld.
De meesten vonden het gemakkelijk, maar 
sommigen ook niet. Ze hebben zich geamuseerd!
Het vijfde en zesde leerjaar is naar een muzisch 
spektakel geweest in de Europahal. Het heette 
‘Eureka!’. Leerlingen van een bevriende lagere 
school in Tielt stonden in voor een heus spektakel 
van zang, dans, licht, klank,... Een prachtige 
voorstelling!
Elke klas van onze school ging ook op bezoek bij 
een Vlaamse auteur. Iedereen was even  
enthousiast om meer boeken van hem of haar te 
lezen!

Adlan en Imano



Pyjamadag

De nationale pyjamadag werd op 9 maart 
georganiseerd door Bednet. Dat is een organisatie 
die zich inzet voor kinderen die ziek zijn en niet 
naar school kunnen komen. Via Bednet kunnen ze 
bijvoorbeeld de les meevolgen met behulp van een 
camera.
Tijdens die week verbleven twee leerlingen van het 
Spoor in het ziekenhuis of thuis: Elias (L4) en Julie 
(L3).
Iedereen op school deed zijn of haar pyjama aan 
om die kinderen te steunen. Er kwam een 
journalist om een foto voor de krant te nemen.

Céleste en Robbe

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

De derde kleuterklas gaat zwemmen

Onze derde kleuters zijn gaan zwemmen. Ze 
vonden het leuk omdat er een glijbaan was. De 
oudste kleuters hebben gespeeld in het ondiepe 
gedeelte, maar sommigen zwommen in het diepe 
zwembad.
Iedereen heeft nieuwe spelletjes geleerd.
Het was tof voor hen. Ze vonden het heel leuk 
toen ze met speelgoed konden spelen en dingen 
uit het water halen.
De waterratten willen nog een keer gaan. Juf 
Myriam…? Juf Lisa…?

Rona en Steffina

Banglabari

Om Banglabari te sponsoren hebben we op school 
activiteiten georganiseerd om geld te verzamelen. 
Met dat geld kan men in Bangladesh huizen 
bouwen.                
L1 en L2 zijn naar de Colruyt gegaan om taarten 
en cakejes te verkopen. Ook hebben ze een pot 
met rostjes in de klas en in de school gezet om 
geld in te zamelen.
L3 heeft op 23 maart een wandeltocht van 5 
kilometer gemaakt. Onder begeleiding van juffen 
en familie speelden ze spelletjes onderweg. 
Iedereen kon hen sponsoren.
L4 en L5 hielden een heuse lesmarathon tot ‘s 
avonds laat. Ze kregen leuke activiteiten rond 
Banglabari. De leerlingen konden zich laten 
sponsoren door kennissen en familie.
L6 heeft een koffiestop gehouden. Ze verkochten 
ook warme chocomelk en lekkere cakejes.
Er werden ook popjes verkocht, een sober maal 
georganiseerd  en we konden op een speciale gift 
rekenen. Zo konden we 3000 euro verzamelen. 
Dat is goed voor drie huizen.
Bedankt aan IEDEREEN die zijn of haar steentje 
bijdroeg.

Vika en Lukas 

Dode hoek L456

Het vierde, vijfde en zesde leerjaar zijn op 13 
maart naar een dode-hoekactiviteit geweest in de 
Europahal van Tielt.
Het was leuk én ook interessant.
Een vrachtwagen heeft verschillende dode 
hoeken. Een dode hoek is een kant waar de 
chauffeur je niet kan zien.
Enkele tips:

- Steek je duim op zodat de chauffeur van de 
vrachtwagen jou ziet.

- Als de chauffeur zijn of haar duim opsteekt, 
dan is het veilig!

- Sta op een goede plaats! Niet net voor of 
net achter een vrachtwagen. 
Levensgevaarlijk!

Adlan en Imano

Thema ‘ik’ in de gele klas

In de gele klas werkten de kleuters rond het thema 
‘ik’.
Wat deden ze zoal? Wij gingen op bezoek...
De kleuters hielden een soort spreekbeurt over 
zichzelf. Ze brachten allerlei zaken mee die bij hen 
pasten. De sloebers keken in de spiegel, hadden 
het over hun lichaam en over hun kledij.
De ene had speciale kledij mee, de andere bracht 
een hamster mee en nog een andere kleuter 
bracht haar balletpakje mee.
Ze vonden het heel erg leuk.
Sommigen waren wel een beetje verlegen als ze 
hun kleine spreekbeurtje moesten brengen.
Juf Elke was heel blij hoe de kleuters het hebben 
gedaan.

Kyara en Diana Z



Speel je mee? 

Gebruik de code en ontcijfer het woord!

de code:

@=c    &=e    §=h    #=k   �=n   ♣=i    ♥=l    ♫=b    ◘=o    
☻=m    ♦=a   �=u    =t                                                                                                                                                                                                     

=s    �=x    =p   =j    �=z

het te zoeken woord:

♥&� &♫♥◘&☻&�

Nora en Simon

Stuur je antwoord naar de directeur (of breng 
het binnen) vóór eind april en win een prijs! 
De vorige keer won Rune uit L5. Hij mag zijn 
prijs komen afhalen in het bureel. Filourun

Op 24 maart vond, na de Poesrun van vorig jaar, 
de eerste Filourun plaats. En wat een succes...!
Dit jaar waren er in totaal 475 deelnemers 
waaronder 360 volwassenen en 115 kinderen.
Langs de wegen rond de school stond er heel wat 
volk en was er veel ambiance!
Op de speelplaats stond er een springkasteel en 
kon men genieten van een drankje, een heerlijke 
braadworst van de barbecue of een pannenkoek 
met lekker veel suiker.
Toen de lopers passeerden op de speelplaats, 
ontvingen ze een bandje. Na maximum 10 rondjes 
lopen, konden de volwassen hun bandjes wisselen 
voor lekker Filoubier en konden de kinderen hun 
fruitsapjes ophalen.
Met hartelijke dank aan alle helpers en ons immer 
enthousiast oudercomité.

Rune en Robbe Capoen

DANK - DANK - DANK - DANK - DANK - DANK - 
DANK - DANK

aan alle leden van ons schitterend oudercomité
aan alle leerkrachten

aan alle vrijwillige medewerkers
aan alle deelnemers
aan alle bezoekers 
aan alle sponsors

voor deze schitterende organisatie!

‘Schatjes van patatjes’ in de blauwe en rode 
klas 

De rode en blauwe klas leerden over aardappelen. 
Ze hebben geleerd dat ze met aardappelen chips 
kunnen maken. De friet-fanaten gingen ook lekkere 
frietjes smullen bij frituur Nadine in Pittem. 
Dankjewel!
Wij gingen langs en vroegen wat ze allemaal 
uitspookten.

● De kleuters hebben een versje gemaakt 
over de aardappel.

● Ze hebben frieten gemaakt en een puntzak 
van papier.

● De kinderen hebben met plasticine kroketjes 
gemaakt.

● Ze hebben met aardappelen gestempeld.
● Ze kregen bezoek van boerin Alissa.
● Aardappelen hebben ze ook gesorteerd.

Diana E. en Lûna


