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Beste lezer, 

Ondertussen is de herfstvakantie begonnen en 
is het eindelijk ook echt herfst. Wat hebben we 
kunnen nagenieten van een heerljike nazomer. 
Heerlijk wel, maar correct? Klopt dit nog 
allemaal? 
Die uitzonderlijk hoge temperaturen in 
september en oktober geven aan dat één en 
ander fout loopt in onze wereld. 
Ik denk dat het onze plicht is als school daarop 
in te spelen. En dat doen we…
Je leest verder in deze schoolkrant dat we op 
vrijdag 19 oktober in de namiddag een markt 
met lekkernijen hebben ingericht. Al het lekkers 
werd klaargemaakt door onze leerllingen met 
ingrediënten van eigen bodem. 
Bedoeling van deze middag is dat onze 
leerlingen (beetje bij beetje) inzien dat het 
levensnoodzakelijk is voor onze blauwe planeet 
dat we oog hebben voor het milieu. Daarom 
organiseert de werkgroep MOS (milieuzorg op 
school) vijf activiteiten (ook nog: ‘zero afval’, 
‘dikketruiendag’, wereldwaterdag‘ en 
‘buitenlesdag’) met als doel onze leerlingen 
milieubewust te maken. 
We hopen dan ook echt dat ze straks meer 
respect voor Moeder Natuur zullen hebben dan 
sommige beroemde (beruchte?) wereldleiders.

directeur Stefaan

De redactie van deze krant: het 6de leerjaar van 
juf Lies. Goed gedaan!

het landbouwleerpad op de strapdag

Een week na de fietscontrole was er strapdag 
en landbouwleerpad voor L6. Dankzij de 
fietscontrole konden we veilig strappen. Leuk 
om zo op landbouwleerpad te gaan, met dank 
aan de politie van Tielt. 
Als je deel nam aan de strapdag kreeg je een 
attentie. Die attenties werden aan de 
schoolpoort uitgedeeld. Dit jaar was dat een 
lichtgevend hielbandje dat je rond de schoen 
kan doen. Zo fiets je veilig door het gevaarlijke 
verkeer. 
Op de strapdag fietst klas 6 van onze school 
steevast het landbouwleerpad. We vertrokken 
om 9u30. Het was slecht weer, maar dat hield 
ons niet tegen om op pad te gaan. Eerst kregen 
we een interessante uitleg van de tante van 
Robbe Claerhout. We hebben veel bijgeleerd! 
Robbe helpt goed bij zijn tante. We kregen uitleg 
over melk, dieren en machines. Als verrassing 
kregen we pudding. 
We reden toen door naar Aarsele voor ons 
middagmaal! Na de middag fietsten we naar het 
zuivelbedrijf Moeninckhof van Baziel Dezutter. 
We kregen daar ook een ijsje. 
Wat een leuke dag!

Robbe Claerhout, Céleste en Denisa



Wij hadden een interview met meester Elias 
Vanhee. Hij heeft les in L2 en L4. 
 
Hoelang geef je al les?
Dit schooljaar is mijn derde schooljaar als 
meester.
Vind je het leuk op onze school om les te 
geven en waarom?
Les geven in het Spoor is erg leuk. Dit komt 
omdat iedereen heel erg vriendelijk is tegen 
elkaar. Er hangt een toffe sfeer in alle klassen!
Welke les vind je het leukst om te geven?
Ik geef graag wiskunde.
In welke klassen geef je les?
Ik geef les in het tweede en het vierde leerjaar.
Wat tover jij dit jaar uit je hoed voor onze 
school?
Veel enthousiasme en af en toe een grapje!
Welk thema van wero vind je het leukst om te 
geven?
Ik vind ‘de boerderij’, ‘Europa’ en ‘beroepen’ 
heel erg leuk om te geven.
In welke scholen heb je al les gegeven?
Ik heb al les gegeven in een aantal scholen in 
Meulebeke. Vorig jaar heb ik les gegeven in De 
Vlinder in Tielt en in Mikado (Markegem).
In welke klassen wil je het liefst lesgeven?
Elke klas heeft zijn toffe kantjes dus ik kan niet 
echt kiezen. Ik heb wel nog nooit les gegeven in 
het eerste of het zesde dus dat zou ik wel nog 
eens willen doen.

Robbe Capoen en Benoît

op stap naar Brugge 

Dinsdagochtend vertrokken we samen met L5a 
en L5b naar Brugge. Toen we aankwamen, 
speelden we het Europaspel. We leerden de 
landen van de Europese Unie beter kennen. Het 
was heel leuk want we moesten heel snel lopen 
om eerste te zijn.
Daarna zijn we naar het concertgebouw 
geweest. We leerden er over geluiden.
Er waren veren geplaatst tussen het gebouw en 
de parkeerplaats. Deze veren dienden om het 
geluid van de auto’s en vrachtwagens niet te 
horen. Ook waren er overal dubbele deuren om 
het geluid uit de gang tegen te houden. 

Rona en Mohamad

spoorzoektochten

Dit jaar organiseerde onze school voor de zesde 
keer een zoektocht voor volwassenen en voor 
de vierde keer een kinderzoektocht. In totaal 
telden we bijna 600 deelnemers: 306 volwas- 
senen en 285 kinderen. 
Op zaterdag 13 oktober vond de prijsuitreiking 
van onze zoektochten plaats. Iedere deelnemer 
ontving een prijs. Bij de volwassenen kwam de 
overwinnaar van de B-zoektocht uit Gent. De 
laureaat van de A-zoektocht was een mevrouw 
uit Tielt (de mama van juf Lieselot). Bij de 
kinderen vond een gratis tombola plaats. De 
hoofdprijs (een mountainbike) werd gewonnen 
door Ditte Van Hal uit het tweede leerjaar. 
Proficiat Ditte! 
Bedankt aan alle leerkrachten en leden van het 
oudercomité die de prijsuitreiking hielpen 
organiseren!

Neem ook eens een kijkje op onze 
website: 

http://www.kbo-tielt.be/hetspoor/



sport

Op woensdag 26 september ging de jaarlijkse 
veldloop op Watewy door. Alle leerjaren deden 
mee. Het was heel erg warm, maar toch deed 
iedereen zijn best. Beau en Rube uit het tweede 
leerjaar werden eerste in hun reeks, Iben uit het 
vijfde werd tweede. Proficiat!
Op 10 oktober 2018 vond de tweede actie 
plaats: het voetbaltornooi in Aarsele. Het vijfde 
en zesde leerjaar hebben samen een ploeg 
gevormd (omdat er anders te weinig spelers 
waren). Het werd een topdag. De voetballers 
van het Spoor hebben fantastisch goed 
gespeeld. Ze hebben veel goals gescoord maar 
kregen ook een aantal tegendoelpunten te 
slikken. Ze eindigden op de vierde plaats van 
tien ploegen. De spelers die deelnamen, waren: 
Adlan, Rune, Robbe Capoen, Samuel, Ismajl en 
Quinten. Op het einde kreeg iedereen nog een 
sticker.
Langs deze weg dankjewel aan juf Lieve die 
heel wat vrije woensdagnamiddagen opoffert 
om ons sportieve en leuke momenten te 
bezorgen. 

Adlan en Kyara

kleuters naar het bos

Elk schooljaar gaan alle kleuters van het Spoor 
naar het bos. Dit jaar ging die uitstap door op 
16 oktober. Er werden heel wat mama’s, 
papa’s, opa’s en oma’s gevraagd om al onze 
jongsten naar ‘t Veldbos in Ardooie te brengen. 
De chauffeurs hielpen die dag ook om onze 
kleuters te begeleiden. 
Onze kleuters vonden het heel leuk in het bos. 
Ze hebben eikels, kastanjes, bladeren en 
takken verzameld. Er werden ook spelletjes 
gespeeld. Zo was er een spel waarbij ze 
kaboutermutsen moesten zoeken.
Iedereen bracht z’n picknick mee. In de 
cafetaria van het bos (de ‘Keunepuppe’) kregen 
ze allemaal ook een frisdrankje. Na het eten 
werd er veel gespeeld in de speeltuin.
De kleuters hebben dan ook nog met z’n allen 
een grote wandeling gemaakt.
Wat vonden ze het leuk!
Nadien werd in klas nog heel veel geknutseld 
met het meegebrachte materiaal. 

Diana en Favour

Adem Benemend

Op maandag 8 oktober ging het zesde leerjaar 
naar het toneel ‘Adem Benemend’. Het toneel 
ging over roken. Ze lieten jonge mensen 
kennismaken met de ‘KABAT’. We beseften al 
snel dat ze met de ‘KABAT’ de jongeren om de 
tuin wilden leiden en zo lieten kennis maken 
met tabak. Uiteindelijk beseften ze dat het 
slecht was voor hun gezondheid. Een 
personage raakte er zelfs aan verslaafd.
Ze maakten gebruik van filmpjes en dans 
waardoor het toneel heel leuk was om naar te 
kijken. 
Hierover kregen we later een quiz.
Wist je dat er in sigaretten rattenvergif, benzine, 
nagellakremover en sanseveria zit? 
Wij hebben alvast besloten om er nooit aan te 
beginnen. 
En jij? 

Simon, Lukas en Nora

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



het spelletje 

Welke zin verschijnt als je elk symbool door de 
passende letter vervangt? 

… deze legende als hulp:

Lûna, Tess en Rune

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

‘Eet lokaal’

Verleden week vrijdag (19 oktober) was er ‘Eet 
lokaal’. De bedoeling is dat we op die dag alleen 
voedsel gebruiken van bij ons. Zo dient het voedsel 
minder vervoerd te worden. Minder transport betekent 
minder vieze rook in de lucht en dat is beter voor het 
milieu.
De oudere leerlingen werkten samen met de kleuters. 
Ze gingen samen koken. Wat een fijne activiteit! 
In de namiddag was er een markt waarop je al die 
lekkere zaken kon proeven. Je kon kiezen uit 
brownies, fruitbrochettes, appelcake, appelmoes, 
wraps en nog veel meer. Het was heerlijk!

Imano en Mohammed

koekjesverkoop van het oudercomité

Onze leerlingen verkopen vanaf vandaag weer 
koekjes. De winst van deze actie van het 
oudercomité wordt integraal gebruikt voor de 
school, de klassen en de leerlingen. 
Een doos confituurtjes, frangipanes, choco- 
ladewafels, assortiment of een emmer 
heerlijke wafeltjes kosten 6 euro. 
Bedankt voor de steun!

de eerste schooldag

Maandag 3 september was de eerste schooldag 
van het nieuwe schooljaar. We zagen de 
vriendjes van vorig schooljaar terug en leerden 
ook wat  nieuwe leerlingen kennen. 
Elke eerste schooldag wordt een nieuw 
jaarthema voorgesteld. Het nieuwe jaarhema is: 
‘Wat tover jij uit je hoed?’. De directeur toverde 
‘welkom’ uit zijn hoed want iedereen is dat hier. 
In teken van het jaarthema was er ook een leuke 
goochelaar op de speelplaats. Hij had 
fantastische trucs! Niemand kon ze nadoen. Zelfs 
de juffen en meesters stonden met open mond te 
kijken. Iedereen had veel plezier. De eerste 
schooldag verliep dan ook perfect. 
Weer een leuke dag om niet te vergeten!

Vika en Gitte


