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Beste lezer, 

Het schooljaar is alweer voorbij l 

Dank aan alle leerlingen die meestal echt wel doen 
wat van hen verwacht wordt ;-)!
Bedankt, ouders, omdat  jullie ons het vertrouwen 
schenken om mee te werken aan de ontwikkeling 
van uw kostbaarste bezit, uw kind!
Vooral dank aan alle leden van ons oudercomité, 
die instonden voor de prijsuitreiking van de 
zoektocht, de koekjesverkoop, de kerstmarkt, de 
Filourun, de bar op de opendeurdag en de bar op 
het schoolfeest. Zij zorgen ervoor dat de school 
financieel wat meer armslag heeft. Jullie doen dat 
schitterend!
‘Last but not least’ wil ik zeker het hele Spoor-team 
bedanken. Alle leerkrachten en ander personeel 
die zich dagelijks inzetten voor het welslagen van 
tal van activiteiten die de groei van onze leerlingen 
bevorderen. 

BEDANKT ALLEMAAL!!!

En laat ons nu maar de vakantie ‘vieren’!
Geniet ervan!

directeur Stefaan

De redactie van deze krant: het 4de lj. A en B 
met juf Lieselot en juf Lien. 

Goed gedaan!

de klassen voor volgend schooljaar

Na de vakantie starten we met deze klassen

● kleuterafdeling
○ PK1A (rood): Carine Vanhoutte
○ PK1B (blauw): Lisa Marreel
○ K23A (groen): Myriam Vervenne
○ K23B (geel): Elke De Doncker
○ K23C (bolletjes): Elien Scheerens
○ beweging: Karen Vanveerdeghem
○ Op donderdag staat juf Karen in 

PK1A en op vrijdag staat Ciel 
Truyens in K23A.

● lagere afdeling
○ L1: Delphine Delaere
○ L2: Inge Vanoverschelde en Elias 

Vanhee
○ L3: Rita Verstraete
○ L4: Lieselot Vandermeersch
○ L5A: Thomas Devolder
○ L5B: Elke Vermeersch
○ L6: Lies Vandendriessche
○ Op donderdag staat meester Elias in 

L4.
● zorg

○ Liesbeth Van Daele
● ambulant

○ Nadine Bouvry



Wij hadden een interview met juf Lien. Zij 
vervangt juf Elke in het 4de leerjaar B.

Waarom wou je invallen voor juf Elke?
Op mijn vorige school kwam de juf die ik 
vervangen had terug en hier zochten ze nog 
iemand. Ik had gehoord dat het hier een leuke 
school is, dus ik dacht: “Ja, die job is voor mij!”
Wat vind je leuk aan deze klas/school?
Er is hier in de school een leuke sfeer en er zijn 
leuke klassen. Mijn collega’s zijn ook heel erg blij 
en vrolijk. Ik vind het hier eigenlijk TOP!
Is het soms moeilijk voor jou in de klas?
In het begin is het altijd een beetje moeilijk, maar 
nu ik jullie al wat beter ken, valt dat wel goed mee. 
Ik vind het heel erg leuk om aan het vierde leerjaar 
les te geven.
Doe je dit graag? En waarom?
Ik doe dit heel graag! Er is veel afwisseling in deze 
job. Ik kan eens mee op uitstap en ik wil mijn best 
doen om kinderen veel bij te leren. Niet enkel over 
schoolse dingen, maar ook over het leven en de 
maatschappij.
Heb je altijd zin om te komen of niet?
Soms is het moeilijk om vroeg op te staan ‘s 
ochtends, maar ik kom wel altijd graag.
Heb je al in andere klassen gestaan dan het 4de?
Ik heb al les gegeven in het 5e en 6de leerjaar en 
een half jaar in het 2de leerjaar.
Hoelang wil je nog juffrouw zijn?
Zolang als mogelijk. Hoe braver jullie zijn, hoe 
langer ik les zal willen geven ;-).
We zijn bijna klaar, maar we hebben nog een paar 
persoonlijke vragen.
Heb je een vriend? En wat is jouw leeftijd?
Ja, ik heb een vriend die Thomas heet. We zijn al 5 
jaar samen.
Ik ben 29 jaar en in augustus word ik 30.

Bedankt, juf Lien!
Elise en Sayfulla

schoolpicknick

Voor de MOS-actie ‘Beleef buiten’, zijn we met z’n 
allen gaan picknicken in de groenzone van de 
Magdalena Huystraat. De picknick was leuk, tof en 
gezellig. Het weer was ideaal, die donderdag. De 
kleuters hebben op de speelplaats hun picknick 
gegeten. Iedereen heeft ervan genoten. 

Ismajl en Leila

fietsen met juf Lieve

Onlangs mochten alle lagere klassen fietsoefe- 
ningen doen in de les beweging van juf Lieve. We 
vonden dit zo leuk dat we hier iets over willen 
vertellen. Heel wat kinderen hebben zich 
geamuseerd bij het fietsen. Op de wipplank fietsen, 
deden alleen de durvers.
De schans, de ladders en slalommen tussen de 
kegels deed iedereen. De fietsers hebben heel wat 
bijgeleerd. Het parcours was moeilijk. De jongens 
en meisjes van de lagere school vonden het 
superleuk! Veel leerlingen hadden hun fiets mee. 
We hopen dat we dit nog eens mogen doen. 
Bedankt juf Lieve!

Hilda en Nore

stadsklassen 5de en 6de leerjaar

Op een zonnige 7 mei vertrokken de leerlingen van 
het 5de en 6de leerjaar naar Gent. 
Ze deden een boottocht, ze bezochten een 
museum en ze gingen ook graffiti spuiten. 
Iedereen werkte samen aan de opdrachten.
Ze bleven slapen in de jeugdherberg en hebben 
veel over Gent geleerd.
Ze vonden het graffiti spuiten de leukste activiteit. 
Na drie dagen kwamen ze terug met een glimlach 
op hun gezicht.
Waarom niet elk jaar openluchtklassen?

Marit en Samuel



over geboren baby’s en zwangere juffen...

De baby van juf Elien is geboren op 23 maart en hij 
heet Matheo. Hij woog toen 2720 g. De baby is al 3 
maanden oud en was 48 cm groot toen hij geboren 
werd.
De baby van meester Jelle heet Jef. Hij is geboren 
op 24 april. Hij woog toen zo’n 3 kg en 700 g. Toen 
hij geboren werd, was hij 51 cm groot. Ook de 
mama van Jef kwam eens op bezoek met hem.
De baby van juf Elke heet Manon en kwam ter 
wereld op 22 mei. Ze woog 3,880 kg en ze was 
48,5 cm groot toen ze geboren werd. Juf Elke 
bezocht het 4de leerjaar en de blauwe klas met 
Manon. Dat was leuk!
Juf Lore van de blauwe klas is in blijde 
verwachting: Zij is zwanger en verwacht de baby 
rond 18 januari.

Amke, Dean en Méron

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

Rollebolle

De 2de en 3de kleuterklas gingen dit jaar op 4 juni 
naar sporthal de Ponte om mee te doen aan 
Rollebolle. Ze speelden met fietsjes, ballen en 
legden een parcours af. Ze gingen op het 
springkasteel en de evenwichtsbaan. Ze vonden 
het leuk, maar op het einde waren ze moe. Ze 
hebben nieuwe spellen ontdekt en vonden het 
springkasteel het leukst.

Estée, Milan en Nihad

schoolreis 3de en 4de leerjaar

Wij, het 3de en het 4de leerjaar, vertrokken om 
kwart over 8 naar Oudenaarde op schoolreis. Na 
de treinreis moesten we nog 3 kilometer stappen 
richting avonturenpark.
Eerst hebben we gekajakt en daarna hebben we 
een tarzanparcours afgelegd.
Dan was het tijd om te eten. Na de lunch stond er 
een spannende en vieze activiteit op het 
programma, genaamd ‘het moerasparcours’!
Het was een vieze maar leuke omloop. Niet 
iedereen kon het droog houden!
Als voorlaatste spel, hebben we een 
blotevoetenpad afgelegd over steen, hout, ...
En om af te sluiten zijn we in een speleobox 
geweest.
Jammergenoeg kon niet iedereen in de speleobox 
omdat we alweer naar huis moesten vertrekken. 
We vonden het daar heel erg leuk!!                 

Iben en Asadoela

schoolreis Plopsaland

Klas 1 en 2 zijn op schoolreis geweest naar Plopsaland 
De Panne. Er gingen ouders mee en opa’s en oma’s 
waren er ook. Zij hebben attracties gedaan: splash, de 
draak, boomstammetjes, de vikingboten, de 
luchtballonnen,de piratenboten, Mayaland en vele 
andere. De groepjes hadden ook veel geluk bij het 
aanschuiven want er liepen niet veel bezoekers rond. 
De twee klassen keerden moe maar tevreden terug 
rond 17  uur. 

Dion, Remi en Elias

geschminkte kleuters 

Een paar meisjes uit het Sint-Jozefsinstituut 
kwamen op 5 juni enkele kleutertjes uit de gele 
klas schminken. Ze werden Mega Toby, vlinders, 
piraten, konijnen en tijgers. Het leverde heel mooie 
resultaten op. De kleutertjes vonden het erg leuk.

Anthony en Andreas



Welk woord verschijnt onder de pijl als je bij 
elk cijfer het juiste woord noteert?

1. Wat is er met de kleine speelplaats 
gebeurd?

2. Wie werkt er in het secretariaat? 
3. Ik word ...als ik een spook zie.
4. Ik ben rood en heb aan de buitenkant veel 

pitjes. Wat ben ik?
5. Wat eet je het meest in de bioscoop?
6. Wat is het verkleinwoord van boom?
7. Wat is het gezondste drankje?
8. Wat is het populairste dansje op dit 

moment?
Quinten en Georgi

Stuur je antwoord naar de directeur (of breng 
het binnen) vóór eind juli en win een prijs! De 
vorige keer won Denisa Selmani uit L5  Zij 
mag een prijs komen afhalen in het bureel. 

vrije dagen voor 2018-2019

● vrije dagen
○ maandag 1 oktober 2018
○ vrijdag 15 februari 2019

● pedagogische studiedagen
○ vrijdag 28 september 2018
○ woensdag 5 februari 2019

Eerste Communie

Op 26 mei 2018 deden de leerlingen van het 
eerste leerjaar, die wilden dat Jezus in hun hartje 
is, hun Eerste Communie. 
De kerk was in groen en geel versierd. De 
communicantjes dansten en zongen op 
verschillende liedjes. Ze vonden de hostie heel 
lekker. De communie was in de O.L.V.- kerk. 
Nadien keerden ze terug naar school voor een 
grote receptie. Juf Delphine was heel fier op hen.
De feestvarkens beleefden een heel leuke dag. 
                                                           Noor en Karel

programmeren met juf Sofie

Op 29 mei hebben de kinderen van het 5de 
leerjaar in de computerklas per 2 een robot mogen 
programmeren. Programmeren betekent dingen 
laten bewegen via de computer.
Ze hebben dat gedaan via een website (Scratch) 
met juf Sofie (mama van Lise en Lars). Ze 
moesten de robot laten bewegen. De hele klas 
vond het een supertoffe, originele en een leerrijke 
activiteit.
Ook wij (het 4de leerjaar) mochten programmeren. 
Met de hulp van juf Sofie hebben we een eigen 
spel gemaakt. Daarna konden we ons mannetje 
besturen met plasticine, aluminiumfolie, … Wij 
vonden het ook een supertoffe en leerrijke 
activiteit!
Bedankt, juf Sofie!

Joppe en Thomas
muzisch schoolfeest

Op zaterdag 2 juni ging ons tweejaarlijks schoolfeest 
door. Het podium was versierd met mooie vlaggetjes, 
bloempotten en ballonnen. Er werd gezongen, 
gedanst, gerapt, een modeshow getoond en nog veel 
meer. De ouders, oma’s en opa’s mochten gebakjes 
bakken: chocomousse, appeltaart, cake en nog veel 
meer. Om 18 uur was er een BBQ.
Er waren leuke spelletjes en een springkasteel. 
Iedereen heeft zich geamuseerd.

Emilia en Jana

nieuws van het oudercomité

We nemen afscheid van voorzitter Bram De Rammelaere 
en danken hem voor zijn onvoorwaardelijke inzet. Succes 
aan onze nieuwe voorzitter Liesbet Devlamynck!
Dank aan het hele oudercomité voor de logistieke en 
financiële steun dit schooljaar. Jullie deden het weer 
schitterend!!!


