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Beste ouders, beste lezer,

We namen gisteren afscheid van juf Lieve als 
onze juf beweging (lager). 

We steken onze waardering niet onder stoelen 
of banken en willen haar graag bedanken.
Ze had het enthousiasme van de jeugd, zo 

iemand in je team, dat doet deugd!
Een sportmens in hart en nieren, bij haar 

konden de leerlingen hun energie botvieren.
Ook na de uren stond ze voor de leerlingen 

klaar, op woensdagnamiddag, wat een gebaar!
Twee klassen samen was voor haar klein bier, 
haar fexibiliteit deed de collega’s veel plezier.
Ook bij het oudercomité was ze steeds van de 

partij, Lieve, die bezige bij.

Lieve,
We hopen je in het Spoor nog veel terug te zien, 

maar nu heb je dat lesgeven wel gezien.
Geniet nu maar van een dik verdiend pensioen.
We hopen dat juf Lien het even goed zal doen. 

directeur Stefaan

Dank aan het 5de leerjaar en meester Thomas

afscheid juf Lieve

Als je dit artikel leest, zal onze turnjuf Lieve onze 
school helaas verlaten hebben.
Wij hadden een babbeltje met juf Lieve.
Juf Lieve hield van onze school. Ze zal het wel 
wat missen. Ze vond het hier al die jaren 
geweldig leuk.
Als ze op pensioen is, zal ze veel in haar tuin 
werken, gaan wandelen en uiteraard veel op 
haar kleinkinderen passen. Ze zal het leuk 
vinden aan de schoolpoort te staan als oma en 
niet als juf. Juf Lieve zal het dan ook leuk vinden 
haar oud-leerlingen en oud-collega’s nog eens te 
zien. Ze kijkt er echt naar uit.
Op donderdag 20 februari namen we met de 
hele school afscheid van onze turnjuf. Ze werd 
verrast met een busrit, een etentje en een heus 
feest in de turnzaal.
Juf Lieve, het ga je goed. Geniet!

Jana en  Ahmad 



floorball voor L456 

Op woensdag 15 januari ging een floorball- 
toernooi door in de sporthal van Tielt voor het 
vierde, vijfde en  zesde leerjaar.
In het totaal waren er 26 spelers van onze 
school: 7 van het vierde leerjaar, 5 van het vijfde 
en 14 van het zesde leerjaar. Alle spelers 
hebben goed gespeeld: Flor, Féline, Lars, 
Seppe, Jenne, Tibo, Mira, Noah, Lowie, Timo, 
Olti, Ludovic, Iben, Quinten, Marit, Méron, Elias, 
Karel, Joppe, Remi en Thomas.
We behaalden veel knappe plaatsen: derde, 
zevende, achtste, tweede en derde plaats.
Een dikke proficiat aan alle deelnemers en 
bedankt aan juf Lieve voor de voortreffelijke 
begeleiding.

Flor en Mamadou

danshappening voor L1234

Sommige leerlingen van het eerste, tweede, 
derde en vierde leerjaar zijn naar de 
danshappening geweest. Dit vond plaats op 
woensdag 22 januari.
De danshappening is een aanbod van de Tieltse 
sportdienst. De leerlingen werden volgens 
leeftijd verdeeld in groepjes. Het eerste en 
tweede leerjaar zat samen en het derde en 
vierde leerjaar zat samen.
Uiteraard was onze turnjuf Lieve ook aanwezig. 
Hoe kan het ook anders?!
Alle deelnemers vonden het heel leuk en 
hebben veel gedanst.

Esma en Tiele

zesde leerjaar op bezoek in het secundair

De leerlingen van het zesde leerjaar verlaten 
eind juni onze school. Hoe jammer.
Omdat de zoektocht naar een middelbare 
school niet makkelijk is, bezochten ze enkele 
secundaire scholen. Ze gingen langs in het 
Sint-Jozefsinstituut, De Bron, Regina Pacis en in 
het VTI. Ze kregen in de verschillende scholen 
een rondleiding en veel uitleg hoe het zit in de 
A-stroom en in de B-stroom.
De verschillende bezoeken vonden ze heel 
waardevol en interessant. Het was vooral leuk 
toen ze her en der een leuke goodiebag kregen.
Veel succes volgend jaar, jongens en meisjes! 

Jade en Sabina

dag van de directeur

Op 31 januari was het dag van de directeur.
‘s Morgens werd de directeur verrast met een 
mooi gedicht.
Ons jaarthema heet ‘een kast vol verhalen’.
Daarom kozen de leerkrachten om de directeur 
die dag te overstelpen met verhalen.
Leerlingen van alle lagere klassen gingen 
samen met een kleuter doorheen de dag een 
stuk voorlezen uit het boek ‘Directeur Lolbroek’.
Uit het vierde leerjaar ging Mira met kleuter 
Amedee voorlezen. Vanuit het vijfde leerjaar 
vertrok Leonie met Victor richting papa 
directeur. De zesdes kozen voor Karel en Noor 
die samen met Amber, Elisa en Dré gingen 
voorlezen.
We hopen dat de directeur genoten heeft van 
de vele bezoekjes...

Lars en Faith



zweminstuif voor L34

13 leerlingen van het derde en vierde leerjaar 
trokken op 5 februari naar het zwembad. Daar 
namen ze deel aan de zweminstuif.
Ze vonden het fantastisch en deden allemaal 
gekke dingen.
Enkele voorbeelden van activiteiten: tarzan 
spelen, over gele maten lopen, een toren 
bouwen, ballen in een ring gooien, eendjes 
pakken, zwemmen in banden,...
Alle deelnemers zaten in groepen per school.
De glijbaan was ook open. We gleden naar 
beneden op de gekste manieren.
Het was een fijne zwemnamiddag!

Lotte en Luna

Junior journalist wedstrijd

Junior Journalist is een wedstrijd die ieder jaar 
wordt georganiseerd voor leerlingen van het 
vijfde en zesde leerjaar. Het gaat erom dat je 
een verhaal schrijft rond een bepaald thema. Dit 
jaar was het thema ‘buren’.
Noor en Nore (L6) behoorden dit schooljaar tot 
de winnaars.
Nores verhaal heet ‘Fienelotje’. Het gaat over 
een meisje en nieuwe buren. Fienelotje is 
uiteindelijk grote vriendin geworden met haar 
buurmeisje. Op een dag waren de buren van 
Fienelotje plots verdwenen. Spannend!
Noors verhaal heet ‘Griezelburen’. Het handelt 
over een meisje dat jarig is op Halloween. Ze 
wou kaartjes voor haar verjaardag uitdelen, 
maar opeens zag ze een eng meneertje. Elke 
dag zocht ze een aanwijzing om het mysterie op 
te lossen...
Nore en Noor kregen beide een zak met leuke 
leesboeken en wat andere fijne spullen.
Doch willen ze later geen schrijver worden.

Lenna en Hendrika

kronkeldiedoe

De kinderen van het eerste en tweede leerjaar 
trokken op donderdag 6 februari naar de 
sporthal. Daar namen ze deel aan de activiteit 
‘Kronkeldiedoe’, georganiseerd door MOEV. Ze 
vonden het tof en ook leuk. Wat deden ze zoal? 
Ze oefenden hun evenwicht, ze speelden in een 
rups, klommen op een klimmuur, speelden met 
een grote elastiek en hoepel,... Bij het 
doorschuiven gebruikten ze een leuk muziekje. 
Het was een fijne, sportieve namiddag.

Simon en Leonie

gedichtendag 

Op donderdag 30 januari was er de jaarlijkse 
gedichtendag. Elke klas deed iets rond het 
thema ‘toekomst en gedichten’.
Het zesde leerjaar sprak over hun 
droomberoep, jammergenoeg was er af en toe 
gebabbel en geroep. 
De vierde klas bracht een kanongedicht en de 
kleuters brachten een versje vol licht. 
Juf Nadine stelde vragen aan de leerlingen van 
het Spoor en de kinderen gaven hun 
antwoorden door. 
Het vijfde bracht een nonsensgedicht vol 
woorden die niet bestaan, maar dat was 
jammer genoeg al snel gedaan.
Er werden raadselgedichten opgehangen aan 
de muur, een hele week lang. Die konden we 
lezen in de gang.
Er was veel gelach en toen zeiden we gedag.

Camille en Jacobe



Féline en Tessa maakten heel wat tekeningen. 
Zoek van elk ervan de eerste letter! Zo vorm je 
een prachtige slogan!

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

Féline en Tessa
kerstmarkt

Ieder jaar organiseert onze school een 
kerstmarkt. Die vond dit schooljaar plaats op 
donderdag 19 december.
De vorige jaren ging alles door in de lockerzaal 
van het middelbaar, maar dit jaar kozen het 
leerkrachtenteam en het oudercomité voor onze 
nieuwe speelplaats. Er stonden gelukkig 
vuurtjes om ons op te warmen.
Wat was er allemaal te doen? 
De kerstman stond op een ladder en gooide 
kerstballen. Met die ballen kon je een prijsje 
afhalen.
Er waren ook zangstondes. Er werd ook heel 
wat lekkers en andere fijne souveniertjes 
verkocht.
De kerstman deelde ook veel lekkere snoepjes 
uit. Fijn hoor!
Tijdens onze kerstmarkt was er echt veel volk.
Ook nog bedankt aan ons oudercomité voor de 
vele hulp!

Seppe en Adam

studie

Sinds dit schooljaar is er elke maandag, 
dinsdag en donderdag studie in het Spoor. De 
studie start onmiddellijk na school in de 
leraarskamer en eindigt om 16u.45.
Meester Jaak neemt de taak als begeleider op 
zich. Het is een lieve meester. Hij is grappig en 
houdt van zijn job.
Tijdens de studie kan je je huiswerk maken of 
studeren. Als je klaar bent, kan je een boek 
lezen. Daarna word je verwacht in de opvang bij 
juf Linda, juf Sabrina of juf Els.
We willen graag meester Jaak bedanken voor 
zijn heel goede begeleiding tijdens de studie. 
We kunnen er immers altijd terecht met onze 
vragen.

Louise en Jenne
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