
SCHOOLKRANT

 

jaargang 9                             nummer 3                  februari 2019
verschijnt regelmatig  

Beste ouders,

Terwijl ik deze inleiding schrijf, schijnt de zon. 
Het is abnormaal warm voor de tijd van het jaar, 
maar het maakt het leven wel heel aangenaam. 
Eigenlijk geen tijd om binnen te zitten, maar de 
plicht roept…
Ik hoop dat ook onze leerlingen van dergelijk 
weer kunnen profiteren. Daarom is het 
aangeraden de huistaak onmiddellijk te maken 
zodat tijd overblijft om buiten te spelen. 
In verband met huistaken wil ik toch nog eens 
het volgende kwijt: 

● In de eerste en tweede graad is er alleen 
huistaak op maandag, dinsdag en 
donderdag (dus niet op vrijdag en 
woensdag). In de derde graad ligt het nog 
anders. Doordat de taken er één keer per 
week opgegeven worden, kunnen de 
leerlingen (volgens de eigen planning) er 
elke dag aan werken. 

● In de eerste en tweede graad duurt een 
taak maximaal 20 minuten. In de derde 
graad wordt van de leerlingen verwacht 
dat ze dagelijks maximum 30 minuten 
aan de huistaak werken. 

● Als ouders echter merken dat de huistaak 
echt niet lukt (het wordt echt teveel, het 
kind begrijpt het niet, …), dan worden ze 
verzocht de taak te beëindigen. Een 
streep onder het werk en een paraaf (met 
wat uitleg) maakt dit duidelijk aan de 
leerkracht. 

In de hoop hier wat frustratie thuis mee te 
vermijden…

Vriendelijke groeten,
                                     directeur Stefaan

Dank aan de redactie van deze krant: het 5de lj 
A en B van juf Elke en meester Thomas

Vrijwilligers gezocht

Op 23 maart 2019 staat de derde run van ons 
oudercomité op het programma: de Filourun. 
Ook nu is het weer 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 23 maart, dan kan je ons 
helpen. We zoeken mensen die toezicht houden 
op het parcours (signaalgevers), 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!



Voor deze schoolkrant maakten we een 
interview met juf Ciel Truyens. Juf Ciel is de 
zorgjuf voor de kleuters en vervangt op 
vrijdag juf Myriam in K23A. 

Waarom koos je voor deze school?
Het is een leuke, gezellige school waar de 
leerlingen centraal staan! 
Heb je al in andere scholen gewerkt?
Ik heb al in verschillende scholen binnen onze 
scholengemeenschap gewerkt. Dit jaar werk ik 
halftijds in onze school en halftijds in de Heilige 
Familie. 
In welke klassen geef je les?
Op vrijdag is juf Myriam thuis, dan ben ik voor 
een dagje de juf van de groene klas. Op 
maandag en donderdagnamiddag sta ik in voor 
de zorg bij de kleuters. Dan kom ik eens in alle 
klasjes. Dat zorgt voor veel afwisseling, zo is het 
nooit saai! 
Kom je graag naar deze school?
Heel graag! Doordat ik in zoveel klassen kom 
(bij verschillende kleuters en juffen of meesters), 
leer ik veel nieuwe dingen en mensen kennen. 
Ook de sfeer hier op school vind ik super leuk.
Hoe oud ben je?
Ik word in december 30 jaar, spannend! 
Wat tover je dit schooljaar uit je hoed?
Ik hoop dit jaar veel GELUK uit mijn hoed te 
mogen toveren, voor mezelf en voor anderen. 
“Ongeluk schuilt in een klein hoekje en geluk 
dus in de rest van de wereld.” 

Bedankt voor dit interview!
Iben, Sayfulla en Andreas

gedichtenweek

Vorige week was het bij ons op school 
gedichtenweek. Het thema van de 
gedichtenweek was ‘Vrijheid’! We beluisterden 
het gedicht ‘Kooitje’. (“Het mooist is een kooitje 
met niets erin.”) Juf Nadine en Tibo dansten op 
het lied ‘de vogel’ van Tim Visterin. Er werden 
ook twee duiven vrijgelaten. Bedankt, opa Duif!
Alle juffen en meesters gingen in een andere 
klas een gedichtje voordragen. 
Wij vonden de gedichtenweek heel fijn!
                                            Jana, Amke en Elise

Viesvuilland
                
De kleuters en leerlingen van het eerste leerjaar 
werden in de turnzaal verwacht voor een 
verhaal over een stad die Viesvuilland heette. 
De mensen waren daar zo lui dat ze al het afval 
op de grond gooiden. Het rondzwervende vuil 
maakte de bomen en dieren zo boos, dat ze aan 
de koning z’n prinsen en prinsessen vroe- gen 
om een oplossing te zoeken. Om dat op te 
lossen moest iedereen afval helpen sorteren.
De toeschouwers vonden het een mooie, 
interessante en plezierige voorstelling!

Estée, Grace en Thomas

wafelenbak in L4

In het vierde leerjaar leerden ze onlangs over 
België, ons land. Zo kwamen ze te weten dat we 
in België heel wat stripfiguren kennen. Nero is er 
zo één. Elk stripverhaal van Nero eindigt met 
een wafelenbak. Dus hebben de leerlingen van 
het vierde leerjaar op het einde van het thema 
‘België’ ook wafels gebakken. 
Ze gebruikten daarvoor eieren, boter, suiker, 
bloem, vanillesuiker en melk. In totaal werden 
meer dan 55 heerlijke wafels gebakken. Elke 
leerling mocht er twee eten. 
De leerlingen werden ondersteund door meester 
Jarre, juf Wendy en ook de oma van Camille, 
Nicole, kwam helpen in de klas. 
Bedankt!

Remi, Méron en Nore



techniekweek L6

Tijdens de techniekweek werden de leerlingen 
van L6 in groepen verdeeld. Elk groepje heeft 
iets leuks gebouwd: een bibberbotje, een 
insectenhotel, een stroomkring met echte 
mensen en een ontwerp voor de 3D-printer met 
de woorden: “het Spoor T-box 2019 klas 6”.
Ze hebben veel nieuwe dingen geleerd! Wat 
leuk dat ze echt eens met hun handen mochten 
werken. Ze vonden het niet moeilijk omdat ze 
een handleiding moesten volgen.
Wie weet maken ze nu ook thuis zo’n dingen! 

Dean, Hilda en Anthony

danshappening L1234

Op 23 januari werd het eerste t.e.m. vierde 
leerjaar verwacht in De Ponte voor een heuse 
danshappening.
Ze begonnen met een opwarming. Ze dansten 
op het liedje van ’de Nachtwacht’. Ook 
speelden ze het spelletje ‘dirigentje’. 
Juf Lieve kwam eens piepen of ze wel hun best 
deden en flink waren.
Er waren veel blije gezichten als ze naar huis 
gingen. Eigenlijk waren we met het vijfde 
leerjaar wel wat jaloers omdat wij niet mochten 
meedansen…
                                       Elias, Marit en Quinten

dikketruiendag

Op 12 februari ging ‘dikketruiendag’ door. Ook 
op onze school werd de verwarming die dag 
een graadje lager gezet. 
Wij hebben gevraagd aan het eerste leerjaar 
wat zij voor dikketruiendag hebben gedaan. Ze 
keken of de verwarming echt wel uit lag. De juf 
las ook een leuk verhaal voor (het gasmonster).   
We vroegen hen ook of ze wel goed wisten 
waarom het dikketruiendag was. Hun antwoord 
was omdat we dan minder energie verspillen. 
Ze vonden dikketruiendag heel leuk. 
                                        Leila, Ismajl en Anouk

t

Imano won Junior Journalist

Imano Vanooteghem uit L6 werd dé grote 
winnaar van de Junior Journalist schrijfwedstrijd 
van Davidsfonds. We gingen langs…
Hoe voelde je je toen je hoorde dat je won?
Ik had het niet verwacht, maar ik was (en ben) 
superblij.
Waarover ging je verhaal?
Eigenlijk ging het over m’n mama.
Wat was de  prijs?
Ik kreeg een zak boeken en een waardebon..
Was je blij met de prijs?
Het spreekt voor zich dat ik superblij was. 
Komt het verhaal uit jouw dagelijks leven?
Ja, het ging over de duizendpoot die m’n mama 
wel is in wat ze elke dag allemaal doet voor ons.
Hoe voelde je mama zich toen ze hoorde dat je 
gewonnen was?
Ze was heel blij en ook wel heel erg trots. Ze 
was ook ontroerd. Ik zag zelfs een traantje. 
Wat gebeurt er nu met je verhaal?
Dat is genomineerd voor Junior Journalist 
West-Vlaanderen.
Wil je verder gaan met dit talent?
Ik voel me nog geen echte schrijver…

Joppe, Georgi en Nore

Imano werd de laureaat, maar ook Gitte 
was bij de winnaars. Proficiat allebei!



het spelletje

Dien je antwoord in bij de directeur (tot eind 
maart) en win een prijs. De vorige keer won 
Leïto uit het eerste leerjaar. Hij mag z’n prijs 
ophalen in het bureel. 

Emilia, Asadoela en Dion

week tegen pesten 

Vorige week was het de week tegen pesten. Juf 
Liesbeth wilde graag weten of er veel gepest 
wordt op onze school. Daarom had ze een 
biechtstoel gemaakt in de zorgklas.  
Daarin moesten we een briefje steken waarop we 
aangeduid hadden of we gepest worden, een 
pester zijn of geen van beiden.
We trokken ook een gekke bek tegen pesten! 
In de klassen werd ook rond pesten gewerkt: Er 
werd naar films gekeken, naar verhalen 
geluisterd, gedichten voorgedragen...
Het lied tegen pesten klonk ook vaak in de 
klassen. Pesten, stip it! 

Karel, Milan, Nihad en Anthony

Op de facebookpagina van onze school 
vind je elke dag nieuws uit de klassen: 
https://www.facebook.com/

vrijebasisschoolhetspoor/

sportklassen L56  
                       
Het vijfde en zesde leerjaar ging dit schooljaar 
op sportklassen in De Ponte in Tielt. Op de 
eerste dag werden we buiten verwacht voor de 
opwarming. We deden een estafette. We 
speelden die dag ook badminton terwijl de 
andere klas les kreeg van de juf of de meester. 
Op dinsdag mochten we naar de topturnzaal. 
Daar mochten we acrobatische oefeningen 
doen. Top! Wat deden we nog? Judo, dansen, 
zwemmen…
Het vijfde leerjaar had ook het geluk dat Stijn, de 
papa van Noor, uitleg kwam geven over het 
menselijk lichaam. Bedankt Stijn!
Tijdens deze sportklassen mochten we eens 
naar buiten om heuse sneeuwpoppen te maken. 

Noor, Samuel en Méron

https://www.facebook.com/

