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Beste ouders, beste lezer,

Het eerste trimester zit erop. Omdat we positief 
wilden reageren op internationale testen 
(waaruit bleek dat het leesniveau in Vlaanderen 
achteruit gaat), kozen we als jaarthema ‘een 
kast vol verhalen’. 
We spelen zoveel mogelijk in op dit thema met 
als bedoeling de leesmotivatie van onze 
leerlingen te verhogen. Zo is er de ruilkast op de 
speelplaats, wordt er in elke klas meer verteld, 
bezorgde Sinterklaas elke klas een boeken- 
pakket, gaan de leerlingen van de bovenbouw  
‘s middags na het belteken onmiddellijk naar 
boven om extra leestijd te creëren,...  In heel wat 
klasoverschrijdende activiteiten werken we hier 
ook aan. De Sint vond ook dat er te weinig 
reclame voor boeken als geschenk voor 6 
december werd gemaakt en vroeg elke klas 
daar iets mee te doen. In elk Spoormoment 
komt een verhaal aan bod en kunnen leerlingen 
vertellen over een boek dat ze goed vinden. Je 
leest… We zitten niet stil. En we hopen dat 
ouders hun kinderen ook wel eens aanzetten tot 
lezen thuis. 
Prettige kerstdagen en graag tot in 2020!

directeur Stefaan

Dank aan het 6de leerjaar B en juf Lien

Sint op school

Op dinsdag 3 december kwam de Sint naar onze 
school. Elk jaar komt Sinterklaas met een ander 
vervoersmiddel de school binnen. Dit jaar kwam 
hij op de origineelste manier die je je kan 
voorstellen: op een motor met zijspan. 
We hadden het wel al door dat de Sint zou 
komen, want onze boekenkasten waren 
overhoop gehaald en er lag een brief met een 
opdracht. Dat was ook zo in de andere klassen 
van onze school. In de brief deed de Sint zijn 
beklag dat er in de reclameboekjes zo weinig 
boeken stonden. Hij vroeg ons per klas een boek 
te kiezen en er een optreden bij te verzinnen. 
In de voormiddag kwamen Sint en Piet naar de 
klassen. We kregen elk een zak met snoep, 
picknicken en chocolade. 
In de namiddag kwamen we met z’n allen samen 
in de turnzaal. Daar werd een groot sintfeest 
georganiseerd. We stelden onze boeken voor en 
zongen sinterklaasliedjes. Elke klas kreeg een 
paar boeken. 
Met een liedje en een strooiende zwarte piet 
verliet Sinterklaas ons. Het werd voor iedereen 
weer een onvergetelijke dag. 

Emilia en Nore



Zoals jullie wel weten gaan we onze school 
verbouwen. Noor en Méron gingen op 
bezoek bij de directeur ...
Wanneer gaan de verbouwingen door?
Eind vorig schooljaar dienden we een dossier in 
om de school uit te bouwen. Daarna was het 
wachten op een akkoord. Dat is er gekomen 
eind november, onder voorbehoud van 
goedkeuring van de Vlaamse begroting (in 
december). Dat betekent dat we vanaf januari 
op zoek moeten naar een architect, aannemers, 
offertes,... Nadat ons voorstel voor de 
verbouwing doorgestuurd is, heeft men in 
Brussel nog maximum vier maand de tijd om 
ons te melden dat we kunnen starten met de 
werken. 
Waarom komen er bouwplannen?
Ons leerlingenaantal is in tien jaar tijd gestegen 
met 100 leerlingen. Waar we vroeger negen 
klassen inrichtten, zijn er dat vandaag dertien. 
We zien ook dat er heel wat nieuwe huizen 
gebouwd worden in Tielt. De kinderen die in die 
huizen (zullen) wonen, moeten straks ook een 
plaatsje vinden in één of andere basisschool. En 
op vandaag zijn er maar net genoeg plaatsen in 
de Tieltse kleuter- en lagere scholen.  
Hoeveel kost het?
‘Koken kost geld’, maar bouwen kost heel veel 
geld. We berekenden dat de totale kostprijs van 
de bouwwerken zo’n anderhalf miljoen euro zal 
bedragen.
Wat komt er in het nieuwe deel van de 
school? 
Doordat het nieuwe deel op de plaats komt waar 
nu het bureel en het secretariaat zijn, moet er 
dus ruimte zijn voor deze twee lokalen. 
Daarenboven hebben we ook nood aan zes 
klaslokalen, een polyvalente ruimte en een 
lokaal om materiaal te stockeren. 
Ben je blij met deze bouwwerken? 
Ik ben heel blij dat we deze werken mogen 
uitvoeren. Het is een echte noodzaak voor onze 
school, maar ook voor bewoners van de nieuwe 
verkavelingen in Tielt. Of ik ooit zelf nog in het 
nieuwe gebouw zal werken, hangt af van de 
snelheid van het hele gebeuren. 

Méron en Noor

trefbaltornooi

Op 27 november ging er een trefbaltornooi door 
voor het derde en vierde leerjaar. Mathijs, 
Lasse, Rube, Abid, Ryan en Gaston (L3) en 
Tiebe, Luca, Lowie, Mira, Tibo, Sebastian, Noah, 
Olti, Timo en Ludovic (L4) namen hieraan deel.
De leerlingen werden ingedeeld in 2 ploegen. 
Het doel van het spel is om de bal naar de 
tegenstander te gooien. Zodra de bal iemand 
raakt, moet die bij zijn koning gaan staan. Het 
spel eindigt als er van een ploeg niemand meer 
overblijft.
De ploegen eindigden op de derde en op de 
vierde plaats van elf ploegen. Proficiat met dit 
mooie resultaat!                                                                                                                                          

 Grace en Remi

kookvoormiddag 

Het vierde leerjaar ging op 5 november naar het 
Sint-Jozefsinstituut. Daar kookten ze samen 
met leerlingen van die school.
Ze werden in groepjes verdeeld en kregen de 
opdracht om iets te maken. Het thema was 
‘halloween’, dus rond dat thema maakten ze 
cupcakes en soep. Er was keuze tussen 
pompoensoep en tomatensoep met 
spinnenballetjes. Toen iedereen klaar was, 
konden ze beginnen smullen op een versierde 
tafel. Iedereen vond het lekker. De voormiddag 
was leuk en tof. 

Emilia en Nore



composteren

Op maandag 25 en dinsdag 26 november 
hebben alle lagere klassen en alle 
kleuterklassen aan een workshop over compos- 
teren deelgenomen. We hebben geleerd over 
kleine beestjes die in het compostvat leven. We 
konden die zelf ook bekijken. We leerden ook 
wat er wel en niet in het compostvat mag. 
Veel leerlingen hebben thuis een compostvat. 
We hebben een plantje meegekregen en dat 
mochten we ofwel binnen of buiten planten. Alle 
leerlingen zijn zeer benieuwd welk plantje er nu 
zal groeien.
We willen graag de vrijwilligers van IVIO en de 
werkgroep MOS bedanken om ons te leren 
composteren. 

Estée en Marit

wandeling WO I 

Op donderdag 21 november is het 5de leerjaar 
door Tielt gaan wandelen om meer te leren over 
de Eerste Wereldoorlog. Ze gingen naar de 
halletoren en naar het museum ‘Tielt in WOI’ 
(Mulle de Terschueren). Daar kregen ze uitleg 
over het leven tijdens de oorlog. Al die uitleg 
kregen ze van een gids. Zij vertelde hoe België 
in de oorlog betrokken werd en nog veel meer. 
De leerlingen van het vijfde vonden het leuk en 
interessant.  

Quinten en Joppe

grootouders op school 

In de week van 18 november kwamen er veel 
opa’s en oma’s naar onze school. Dat doen 
grootouders heel graag.
In de kleuterklassen was het thema namelijk 
‘grootouders’. Dat was niet vreemd, want die 
week was de ‘week van de grootouders’.
Sommige opa’s en oma’s hebben meegedaan 
met turnen, knikkeren, koekjes bakken,… Er 
was ook een spelletjesnamiddag voor het eerste 
leerjaar en de derde kleuterklas. 
De kinderen vonden het zeer leuk om spelletjes 
te spelen met hun oma’s en opa’s!

Sonny en Dion

L4 ging 
koken met 
leerlingen

van 
Sint-Jozef. 

Ze maakten 
cupcakes.



Vul dit kruiswoordraadsel (thema kerst) 
correct in!

horizontaal:

   2 - van wie je cadeautjes krijgt
   4 -  op onze school elk jaar de laatste   
         donderdag van het jaar
   7 - daarmee vliegt de kerstman

verticaal: 

   1 - koud, wit en zacht
   4 - dieren die de slee soms trekken
   6 - daarin hangen slingers en bollen

Geef je antwoord aan de directeur of mail het 
naar info@vbshetspoor.be (tot eind januari) en 
win een prijs. De vorige keer won NathanTacq uit 
het 3de leerjaar. Hij mag een prijs ophalen in het 
bureel. 

Thomas en Elias

muzische middag

Elke dinsdagnamiddag worden het eerste,
tweede en derde leerjaar in groepen verdeeld. 
Ze hebben dan samen een muzische namiddag 
waarbij ze knutselen, toneeltjes spelen, liedjes 
zingen,… in de klas van juf Elke, juf Steffi en juf 
Nadine.
Ze boetseerden met klei, schilderden met verf, 
werkten met krantenpapier en zongen een lied 
over een griezelige tovenaar. De kinderen vinden 
het leuk om eens een namiddag samen met 
andere leerlingen te knutselen.     

Asadoela en Georgi

spel zonder grenzen

Op 13 november om 13u ging het spel zonder 
grenzen van start in het zwembad van Tielt. De 
deelnemers waren: Elias, Marit, Méron, Emilia, 
Iben, Flor, Felien, Lars en Jenne. We hebben 
Iben (L6A) een paar vraagjes gesteld.
Welke spelletjes moesten jullie doen?
‘We mochten tarzanslingeren, op een wiebelmat 
lopen, door hoepels onder water zwemmen, 
waterbasketten, grote puzzels maken, eerst in 
de glijbaan en daarna een halve lengte 
zwemmen, bandenrace en in een boot onszelf 
vooruit trekken om daarna een ring te gaan 
opduiken’.
De hoeveelste waren jullie?
’In de bandenrace waren we van onze reeks 
eerste en van heel het spel waren we tweede. 
We vonden het allemaal zeer leuk!’
Bedankt om onze vragen te beantwoorden!

Thomas en Elias
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