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Beste ouders, beste lezer,

Verleden schooljaar - tijdens de pedagogische 
studiedag van februari - bekeek ons schoolteam 
de resultaten van een internationaal onderzoek 
over ‘lezen’. We waren allemaal  erg onder de 
indruk omdat het leesniveau in Europa de 
laatste jaren fel achteruit gaat. Maar… voor 
begrijpend lezen is Vlaanderen in dat bewust 
onderzoek de zwakste leerling van de klas. 
Hier schrokken we met z’n allen wel van. We 
besloten om er iets aan te doen. Van daaruit 
werd het nieuwe jaarthema gekozen in functie 
van ‘lezen’. 
We gingen op zoek naar acties die leerlingen 
ertoe aanzetten meer te lezen. Ondertussen zijn 
we ons ook aan het bijscholen met de bedoeling 
tijdens de lessen efficiënter te werken aan 
begrijpend lezen. Ook in de kleuterklassen wordt 
hieraan gewerkt. De kleuterleidsters stellen na 
het voorlezen van een verhaal gerichtere vragen 
met de bedoeling de kleuters dieper te laten 
nadenken over wat verteld werd. 
Ook ouders kunnen hieraan meewerken door 
ook eens een verhaal voor te lezen of door 
samen te lezen. 
Doen!

 directeur Stefaan

Dank aan het 6de leerjaar A en juf Lies

Een kast vol verhalen

Het schoolthema van dit jaar is ‘een kast vol 
verhalen’.
Dit thema werd met een reden gekozen. Het 
doel is om de kinderen te stimuleren om meer te 
lezen. Daarom lazen de leerkrachten op de 
eerste schooldag -  verspreid over de 
speelplaats - verschillende boeken voor.
De leerlingen konden zelf kiezen naar welk 
verhaal ze luisterden.
Op onze speelplaats staat een kast waar alle 
kinderen een boek uit kunnen halen om te lezen 
en om boeken te ruilen.
Beneden in de hal ligt een reuzeboek waarin 
elke klas de gebeurtenissen van die week kan 
noteren.
Dus, een leuke eerste schooldag en een heel 
goed jaarthema.

Ismajl en Karel



Voor deze schoolkrant maakten we een 
interview met juf Steffi. Juf Steffi staat sedert 
september in het eerste leerjaar. 

Waarom heb je voor de job van leerkracht 
gekozen?
Ik vind het leuk om met kinderen samen te 
werken en ze iets bij te brengen. De job sprak 
me altijd al aan.
Wat vind je leuk op onze school?
De leerlingen zijn vriendelijk en ik heb fijne 
collega’s. De school heeft ook een mooie 
speelplaats. 
Welk vak vind je het leukst?
Ik vind vele vakken leuk maar als ik iets moet 
kiezen, twijfel ik tussen spelling en lezen. Het is 
leuk om de kinderen nieuwe woorden bij te 
leren.
Zijn de leerlingen flink?
Ik heb flinke leerlingen in de klas. Soms 
luisteren ze eens niet zo goed, maar meestal 
gaat het er rustig aan toe.
Waarom heb je voor onze school gekozen?
Ik ben bij een paar scholen gaan solliciteren. De 
zaterdag voor het begin van het schooljaar 
belde de directeur me op. Hij koos mij om de 
vervanging van juf Delphine te doen. 
Wat leren kinderen in jouw klas?
De eerste lessen leerden de leerlingen hun 
hand opsteken in de les en stilzitten op hun 
stoel. Natuurlijk leerden ze ondertussen ook 
lezen, schrijven en rekenen.
Vind je het leuk om les te geven in de klas?
Natuurlijk! Ik vind het fijn om bij kinderen te zijn. 
Ze iets bijleren is al helemaal leuk!

Hilda en Leila

Kriebelteam

Elk trimester is er wel eens Kriebelteam. Zo’n 
Kriebelteam komt samen om de luisjes bij de 
kinderen op te sporen. 
Het Kriebelteam werd uitgevonden door het CLB 
(schoolarts), de directeur, juf Liesbeth en de 
leerkrachten.
Een aantal mama’s komen elke keer 
controleren. We noemen ze onze 
kriebelmama’s. De ouders worden daarna 
ingelicht met een briefje of mail over de 
klassituatie. Ze krijgen eventueel ook tips mee. 
Op deze manier hebben we al heel wat luisjes 
buiten onze school kunnen houden. 
Bedankt aan iedereen die hieraan meewerkt! 

Jana & Andreas

de scholenveldloop

Op woensdag 25 september vond de jaarlijkse 
scholenveldloop plaats op terrein Watewy in 
Tielt. 16 leerlingen van het 1ste tot het 6de 
leerjaar van onze school namen deel. De 
meeste kinderen vonden het lastig. 
Natuurlijk was juf Lieve er om de leerlingen aan 
te moedigen.
Iedereen die deelnam, kreeg een attentie: een 
zakje met een appel, een kortingsbon voor een 
winkel en een jojo.
De leerlingen die een plaats op het podium 
behaalden, kregen iets extra (een medaille)! Vijf 
leerlingen van onze school behaalden een 
podiumplaats. 
Wout uit het 2de leerjaar was 2de, Rube en 
Beau uit het 3de leerjaar, Lars uit het 5de 
leerjaar en Iben uit het 6de leerjaar behaalden 
de eerste plaats. 
Proficiat aan alle deelnemers! 

Iben, Nihad en Sayfulla



koekjesverkoop van het oudercomité

Naast de samenwerking voor de kerstmarkt, de 
Filourun, de opendeurdag, het schoolfeest en 
de Spoorzoektochten staat ons superactief 
oudercomité ook elk jaar in voor een 
koekjesverkoop. Vanaf de herfstvakantie 
kunnen dozen koeken of emmers wafels 
besteld worden. Dit schooljaar kan dat via brief, 
via mail of via deze QR-code vóór 8 november.

Weet dat de bestelling enkel doorgaat wanneer 
de betaling (liefst via overschrijving op BE87 
9730 6809 0394) heeft plaats gevonden. 
Doe je mee? Hoe meer koeken verkocht 
worden, hoe meer geld de school krijgt ten 
gunste van de leerlingen. 

directeur Stefaan

Woestzoeker

Het vijfde en het zesde leerjaar ging op 1 
oktober het toneel ‘Woestzoeker’ bekijken in het 
Gildhof. De hoofdrolspelers waren een jongen 
en een meisje, ze heten Sammy en Ebenezer. 
(Toch wel een vreemde naam…!)  
De papa van Sammy was erg streng en de 
mama was gestorven. Ze waren ook wel erg 
arm. 
De kinderen van het vijfde leerjaar vonden het 
zeer leuk en grappig. Er kwam ook wat 
romantiek bij kijken.
We vroegen ook aan enkele klasgenoten van 
onze klas hoe zij het vonden. Het zesde leerjaar 
vond het ook zeer leuk, maar Sammy kon wel 
beter articuleren, zei Anouk van 6LA.
Het zesde leerjaar B vond het tof, grappig, maar 
sommigen vonden het raar.
Het publiek was best lawaaierig. Eigenlijk een 
beetje té luidruchtig…! Dat was best spijtig. 

Jana en Andreas

het leerlingenparlement

Zoals elk jaar is er een nieuw leerlingen- 
parlement verkozen. Een leerlingenparlement is 
een raad van leerlingen die samen met juf 
Liesbeth bespreekt wat er beter kan in en rond 
de school. We houden er bij de voorstellen 
rekening mee dat ze haalbaar en betaalbaar 
moeten zijn. In het parlement zetelen er telkens 
twee kinderen vanaf het 3de tot en met het 6de 
leerjaar. 
Hiervoor werden verkiezingen georganiseerd. 
Maar dat ging niet vanzelf. In onze klas werd 
een affiche gemaakt. Daarna werd er gestemd. 
Per klas is er altijd één meisje en één jongen 
aanwezig. Dit jaar werden verkozen: Iben en 
Elise (L6A), Emilia en Thomas (L6B), Camille en 
Lars (L5), Mira en Luca (L4), Paulien en Mathijs 
(L3). 
Proficiat aan alle verkozenen!

Anouk, Elise en Amke 



Vind je alle woorden (rechts) terug in het 
rooster (links)?

Geef je antwoord aan de directeur of mail het 
naar info@vbshetspoor.be (tot eind november) en 
win een prijs. De vorige keer won Lola Depuydt 
uit het 2de leerjaar. Zij mag een prijs ophalen in 
het bureel. 

Tiano en Anthony

Zwemmen met Uno-kaarten

Op 3 oktober hebben we met L456 in het 
zwembad een soort ‘Uno’ gespeeld.
We moesten een omgekeerde kaart trekken van 
een tafel, elk getal was een andere
opdracht. Op het einde moest je tellen hoeveel 
punten je had: een gewone puntenkaart was het 
aantal punten op de kaart waard en de speciale 
kaarten waren 10 punten waard. 
We kijken er elk jaar terug naar uit om dit spel 
te mogen spelen. Jammer genoeg gaat Juf 
Lieve in maart met pensioen. We willen haar 
alvast nu reeds bedanken voor zoveel leuke 
spelletjes! 

Karel en Ismajl

de Spoorzoektochten

Op zaterdag 12 oktober vond de prijsuitreiking 
van de Spoorzoektochten plaats. 
Dit jaar werden in totaal 573 formulieren 
verkocht: 321 kinderzoektochten en 252 
formulieren voor volwassenen. Dat betekent zo’n 
kleine 600 personen op stap voor een organisatie 
van onze school. 
De winnaar (door trekking) van de eerste prijs 
van de kinderzoektocht (een mountainbike) kwam 
uit Pittem: Warre Oosterlinck. De laureaat van de 
A-zoektocht voor volwassenen is afkomstig van 
Meulebeke. Benoît Hanssens had geen enkele 
fout en schatte de lengte van een stuk 
verpakkingslint bijna helemaal correct. De beste 
van de B-zoektocht (moeilijke zoektocht met 
valstrikken) was Raf Vanhaverbeke uit Kuurne. 
Ook deze laatste twee winnaars wonnen een 
fiets. 
De winst van deze zoektocht (zo’n 6000 euro) is 
een serieuze financiële opsteker voor onze 
school.

directeur Stefaan

Landbouwleerpad

Op 20 september hebben we met het zesde 
leerjaar het landbouwleerpad gefietst. In de 
voormiddag zijn we naar De Kersenboomgaard 
geweest. Dat is een bedrijf dat groenten en fruit 
kweekt: aardbeien, prei en kersen. 
In de namiddag trokken we naar een 
melkbedrijf. Ze maken er melk, yoghurt, ijs, 
boter, karnemelk,…  We hebben ook een ijsje 
mogen proeven. 
In totaal hebben we die dag meer dan 25 
kilometer gefietst. We hebben veel tractoren 
gezien, want in die periode werd er heel wat 
maïs geoogst. 
Op die dag was er ook de Strapdag. Dat wil 
zeggen dat alle kinderen met de fiets of te voet 
komen. Iedereen die met de fiets of te voet was, 
kreeg een bandje. 

Milan en Dean 
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