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Beste ouders,

Basisschool het Spoor is een katholieke school 
en draagt dan ook de waarden uit, die ons 
voorgeleefd werden. Vanaf aswoensdag tot de 
paasvakantie werd elke klas dan ook uitgeno- 
digd een actie te organiseren voor Congolese 
weeskinderen. Je gratis en belangeloos inzetten 
voor  mensen die het minder goed hebben dan 
wij, is dat niet één van die waarden?
De winst van onze activiteiten gaat naar het 
werk van zuster Lieve Leenknecht uit Zweve- 
zele. Zuster Lieve werkt in een weeshuis in 
Congo (Pokokabaka). Ze heeft er een school 
gebouwd voor haar weeskinderen en de 
kinderen uit de buurt. De opbrengst van onze 
acties zal gebruikt worden voor de bouw van 
een aantal hygiënische toiletten. 
Verder in dit krantje lees je welke acties opgezet 
werden en wat de acties samen opgebracht 
hebben. 
Ik hou er dan ook aan alle leerkrachten en 
leerlingen te bedanken voor de inzet en te 
feliciteren met het resultaat. 
Prettige vakantie!
                                                 directeur Stefaan

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

Broederlijk Delen 

De laatste weken werd er weer gespaard voor 
Broederlijk Delen. Elke klas spande zich in om 
een actie te organiseren voor zuster Lieve in 
Congo. Even een opsomming van wat er 
allemaal gebeurde in Het Spoor...
Het eerste en tweede leerjaar hebben pudding 
en rijstpap gemaakt en verkocht op de Filourun. 
De leerlingen van de eerste graad verzamelden 
ook nog ‘rostjes’ (bruine muntjes). 
Het derde leerjaar heeft een wandeltocht van 5 
km met (groot)ouders gehouden. De leerlingen 
lieten zich sponsoren door familie, buren en 
vrienden. 
Ook het vierde en vijfde leerjaar liet zich 
sponsoren. Op twee april - na schooltijd - hielden 
ze een lesmarathon. Ze volgden vijf lessen 
tussen 17u.30 en 20u.30. 
Zoals elk jaar organiseerde het zesde leerjaar 
weer een koffiestop. Ze verkochten cakejes, 
koffie en chocomelk aan de schoolpoort. 
Op donderdag 4 april ging ook het sober maal 
door. Er waren 209 deelnemers. 
We zijn blij (en ook wel een beetje fier) dat we 
straks zo’n 1800 euro kunnen overschrijven op 
de rekening van zuster Lieve. Daarmee  kunnen 
ze in Congo straks zes nieuwe toiletjes bouwen. 

Nore, Marit en Méron



Voor deze schoolkrant maakten we een 
interview met Els Derammelaere. Els is de 
nieuwe poetsvrouw van onze school. 

Dag Els, hoe lang werk je reeds in het Spoor? 
Eind vorig jaar vroeg de directeur me om eens 
bij te springen. Toen juf Carina besliste om niet 
meer te poetsen, ben ik gestart met een vast 
contract. Dat was in januari. 
Heb jij een band met onze school? 
Ja, mijn twee zoontjes lopen hier school. 
Thyben zit in de blauwe klas bij juf Lisa en 
Thobias zit in de groene klas bij juf Myriam. 
Werk je alleen maar bij ons? 
Nee, ik poets ook in de Vlinder (school voor 
buitengewoon onderwijs) in Tielt. Daarnaast ga 
ik ook schoonmaken aan huis. 
Wanneer ben je bij ons aan de slag? 
Ik ben werkzaam in het Spoor op maandag in de 
namiddag, woensdag op de middag en ook op 
donderdagnamiddag. 
Doe je het graag? 
Ja, ik vind de job echt tof. Ik voel me ook 
gewaardeerd in het team. Dat is echt wel leuk. 
Bedankt voor dit interview, Els. We vinden jou 
en ook juf Linda twee top-poetsvrouwen. Dank 
zij jullie ligt de school er steeds heel netjes bij. 
                                             Jana, Hilda en Leila

wereldwaterdag (‘Iedereen waterdrager’)

Wereldwaterdag vond plaats op vrijdag 22 
maart. Alle leerlingen en leerkrachten werden 
gevraagd om die dag blauwe kleren te dragen. 
Om een T-shirt te maken is 3000 liter water 
nodig. Vandaar dat aan elke leerling van onze 
school gevraagd werd een oude (maar nog 
bruikbare) T-shirt mee te brengen. Deze werden 
nu verzameld en worden later geschonken aan 
de kringloopwinkel.
De twee vijfde leerjaren organiseerden ook een 
heuse waterbar waar kraantjeswater met 
lekkere smaakjes te verkrijgen was: 
citroenwater, komkommerwater, limoenwater... 
Wereldwaterdag sloten we af met de waterdans.

Emilia, Noor en Remi

carnaval                                                                                                                                                    

Op vrijdag 1 maart kwam iedereen verkleed 
naar school: we vierden carnaval. 
In de namiddag werd iedereen in groepjes 
verdeeld. We deden verschillende dingen: een 
film bekijken, poffertjes eten,... Daarna hielden 
we een leuke carnavalsfuif. Juf Karen was de 
top-dj!
De school was helemaal versierd. Het was een 
zeer leuke dag! Iedereen vond het fijn!

Remi, Anthony en Georgi 

pyjamadag 

Op vrijdag 15 maart was er pyjamadag in het 
Spoor.  Wij wilden aandacht schenken aan zieke 
kinderen door ook onze pyjama aan te trekken 
op school. Die zieke kinderen kunnen niet naar 
school maar volgen thuis les via ‘Bednet’. 
Daarom organiseerde Yaro een pyjamafeestje.  
Alle klassen maakten die dag een gekke 
klasfoto! Dat was fijn! 

Sayfulla, Nihad en Ismajl



jeugdboekenmaand 

Maart is een speciale maand! Het was weer 
jeugdboekenmaand. De meeste klassen deden 
iets bijzonder.
In het eerste leerjaar werden verschillende 
activiteiten georganiseerd rond boeken: 
luisteren, zelf een nieuwe kaft maken, spelletjes 
spelen... Ook in de lessen wero (oriëntatie op 
de wereld ) leren ze over boeken.
Ook in het vierde leerjaar werd gewerkt rond de 
jeugdboekenmaand: de juf leest soms wel eens 
voor en ook het vriendenboekje past in dit 
thema.
Wij, het vijfde leerjaar, gingen op bezoek bij 
Gideon Samson, een Nederlandse schrijver die 
een fijne voorstelling gaf. Daarnaast gingen we 
ook naar het Gildhof waar de leerlingen van een 
bevriende Tieltse school een musicalspektakel 
brachten.

 Anouk, Grace en Amke

sterrenwacht

Op dinsdag 26 februari gingen we met het 5de 
en 6de leerjaar naar de sterrenwacht in Brugge. 
We hebben daar geleerd over de planeten, 
sterren en nog veel meer. We keken er door 
een telescoop naar de sterren en hebben Mars 
gezien. Daarna hebben we naar een film over 
planeten gekeken. Het ging over sterren en 
sterrenbeelden. We hebben ook op een 
boomstam geklommen. Daarna zijn we naar 
huis gegaan. 
De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar én de 
papa’s en mama’s vonden het heel interessant. 
Bedankt aan alle chauffeurs trouwens. 

Dion, Quinten en Thomas

Filourun 
 
Op 23 maart ging de derde Filourun door, van 
15u.00 tot 18u.00. Heel wat sportievelingen 
kwamen lopen of stappen. 
Per rondje van 1,1 km kreeg je een armbandje. 
Elk armbandje kon je inruilen voor een biertje, 
een Filou. De kinderen kregen sapjes. Er waren 
ook heerlijke braadworsten met ketchup of 
mosterd. Men had ook een springkasteel 
geplaatst.
Heel wat lopers en wandelaars deden goed hun 
best om veel rondjes te lopen of te wandelen. 
Ook heel wat kinderen van de school namen 
deel. Het werd een fijne namiddag! 
De Filourun wordt elk jaar georganiseerd door 
het oudercomité, in samenwerking met de 
leerkrachten. De opbrengst is helemaal voor de 
school. We willen de organisatoren en alle 
deelnemers daarvoor zeker bedanken!  

Andreas, Samuel en Asadoela

scrabble met het 4e, 5e en 6e leerjaar!

Joseph Vandaele is voorzitter van de Tieltse 
scrabbleclub. Elk jaar komt hij naar onze school 
om het spel te demonstreren aan het 4de, 5de 
en 6de leerjaar. De namiddagen gingen door op 
19, 21 en 26 februari. 
Scrabble is een spel waarbij je zeven letters uit 
een zakje mag halen. Met die letters maak je 
een woord en dat leg je op het spelbord. Daar- 
mee verdien je punten. Met de letters P, S, A, N, 
J, E en F kan je het woord ‘Spanje’ maken. Je 
telt de waarde van alle letters samen en dat is je 
score. De overige letter (de F) blijft dan bij jou 
liggen.
Niet zo moeilijk toch? Dat vonden wij toch niet. 
We vonden het tof. 
We vinden het heel erg fijn dat Joseph dat al 
een paar jaar voor ons doet en hopen dat hij dat 
blijft doen. 

Estée, Elise en Noor



het spelletje

Wat blijft over als je alle namen van de vermelde 
leerkrachten doorstreept? 

Geef je antwoord aan de directeur of mail het 
naar info@vbshetspoor.be (tot eind april) en win 
een prijs. De vorige keer won Vika uit het 6de 
leerjaar. Zij mag haar prijs ophalen in het bureel. 

Joppe, Karel en Iben

dode hoek

Op dinsdag 26 maart is het vierde, vijfde en 
zesde leerjaar naar de Europahal geweest.
Daar kregen we eerst uitleg over ‘de dode hoek’ 
en bekeken we een filmpje.
Vervolgens werden we buiten verwacht, waar 
een grote vrachtwagen stond. In de laadbak van 
de vrachtwagen kregen we extra uitleg en 
bespraken we artikels over ongevallen door een 
dode hoek. We mochten ook eens plaats 
nemen op de stoel van de chauffeur en zo 
konden we kijken wat men in de spiegel wel en 
niet ziet.
Nu weten we hoe we ons best veilig gedragen 
in de buurt van een vrachtwagen.

Nore, Méron en Marit

Bezoek onze facebookpagina:
https://www.facebook.com/

vrijebasisschoolhetspoor/

Bedankt, juf Lisa!

Juf Lisa Marreel was anderhalf jaar bij ons aan 
de slag. Ze verving twee juffen die zwanger 
waren: juf Elien en juf Lore.
We zijn blij dat juf Lore straks weer terug is, maar 
zullen juf Lisa missen in het Spoor. 
Ik wil haar dan ook langs deze weg bedanken 
voor de fijne samenwerking en wens  haar een 
succesvolle toekomst. En… hopelijk is ze ooit 
nog eens aan de slag bij ons. 

directeur Stefaan

nieuw in de opvangklas

De opvangklas werd vernieuwd. 
Er zijn nieuwe zetels. Ze zijn heel comfortabel 
en kleurrijk. Je kunt er ook de nieuwe boeken in 
lezen.
Ook aan de kleuters werd gedacht. Er is nieuw 
speelgoed: treinsporen, een kleine speelkeuken 
en nieuwe theekopjes erbij.
Er werden ook nieuwe kasten geplaatst en 
nieuwe gordijnen gehangen.
Soms zijn we wel met veel kinderen in de 
opvangklas. We hoorden van de directeur dat 
daarvoor naar een oplossing wordt gezocht 
voor volgend schooljaar. 

Dean, Milan en Elias. 
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