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Beste ouders, beste lezer,

2020 is bijna voorbij. Het was een jaar om snel 
te vergeten. Begin januari hoorden we iets over 
een virus, ergens in China. We hadden er toen 
nog geen benul van welke invloed Corona op 
ons leven zou hebben. Iedereen kreeg z’n deel 
van de koek. Maar voor de leerkrachten en 
mezelf was het niet echt comfortabel dat alle 
maatregelen steeds maar wijzigden: scholen 
mochten open, werden gesloten en gingen weer 
open, code geel werd code oranje, nadars 
moesten geplaatst worden en weer weg- 
gehaald worden,...
We leerden toch ook één en ander in dat bizarre 
jaar. We kwamen te weten dat luxe niet altijd te 
maken heeft met geld en exclusiviteit. We 
werden er ons bewust van dat de gewone 
dingen (handen geven, knuffelen, samenzijn,...) 
die dit jaar niet steeds konden, echt wel heel 
belangrijk zijn. Je beseft het maar wanneer het 
niet kan of mag…
Wat ik ook onthou van dit bijzondere jaar is dat 
onze leerlingen heel veel en heel sterk 
zelfstandig gewerkt hebben. Ze zijn ook beter 
geworden in het omgaan met nieuwe media 
(lees: computers, Google-applicaties,...). Wat ik 
vooral nog een keer gemerkt heb is dat we in 
het Spoor over een sterk team beschikken. 
Poetspersoneel dat ervoor gezorgd heeft dat de 
voorzorgsmaatregelen strikt opgevolgd werden 
en leerkrachten die ook vanop afstand hun 
leerlingen kwaliteitsvol onderwijs aanboden. 
(Dat laatste heeft de inspectie heel recent nog 
bevestigd.)
Laten we vlug 2020 uitzwaaien en hopen dat we 
in 2021 verder kunnen zonder Corona…
Prettig eindejaar! 

directeur Stefaan

Samen tegen Corona!

We zijn nog niet verlost van het coronavirus. 
Verleden week hoorden we zelfs dat onze 
provincie op dat ogenblik de slechtste leerling 
van de klas was. 
Daarom zetten we een paar voorzorgs- 
maatregelen nog even op een rijtje....

Met dank aan de redactie van deze school- 
krant: het 5de leerjaar van meester Thomas.



koekjesverkoop oudercomité 

Zoals elk jaar verkocht ons gedreven 
oudercomité ook dit jaar weer koekjes.
De nieuwigheid dit jaar was dat sympathisanten 
nu ook truffels en zeevruchten konden kopen.
Dit jaar werden maar liefst 1130 dozen verkocht. 
Iedereen is hier heel tevreden mee!
Zeker omdat we weten dat vele activiteiten van 
ons oudercomité dit jaar niet zijn kunnen 
doorgaan, met als gevolg dat de school geen 
extra middelen van hen kon krijgen.
Nogmaals bedankt aan alle vrijwilligers van het 
oudercomité van Het Spoor voor hun gedreven 
inzet!

 Timo en Maurice

voetbaltornooi

Op 7 oktober werden de voetballers van het 
vierde, vijfde en zesde leerjaar verwacht aan De 
Ponte. Ze vertrokken er met de bus richting het 
voetbalveld van Aarsele.
De wedstrijden werden 4 tegen 4 gespeeld en 
duurden 5 minuten. We mochten zelf de teams 
kiezen. Leuk, maar niet makkelijk…
De namiddag verliep vrij vlot en we amuseerden 
ons te pletter! Op het einde kregen we allemaal 
een sticker.
Dankjewel aan juf Lien voor haar aanwezigheid.

Tiebe en Luca

het zesde leerjaar en het landbouwleerpad

Wij brachten een bezoekje aan het zesde 
leerjaar en vroegen hoe het landbouwleerpad 
meegevallen was.
Het zesde leerjaar heeft maar liefst 23 kilometer 
gefietst, wat veel is. Het was soms wel wat 
lastig… Ze fietsten door Schuiferskapelle, 
Kanegem en in Aarsele op het platteland, maar 
ook in het centrum kon je hen tegen komen.
Ze hebben onderweg geleerd hoe je koeien 
melkt en hoe je ijs maakt.
De leerlingen en hun begeleiders hadden een 
fijne en sportieve dag.

Luca en Tiebe

dag van de jeugdbeweging 

Op 23 oktober was het ‘dag van de 
jeugdbeweging’. Dat betekent dat elk lid van  
een jeugdbeweging (KSA, Chiro, Scouts en de 
Kleine Torenvalk) het uniform van zijn of haar 
jeugdbeweging aan mag trekken. Zelfs meester 
Jarre had kleren aan van de Scouts. 
Iedereen die het uniform ‘s morgens had 
aangetrokken, mocht op de foto. En dat zijn er 
nogal wat hoor… 
Proficiat aan alle leden van de verschillende 
jeugdbewegingen! 

Mira en Tibo



interview met juf Shelly

Deze keer ging de redactie op bezoek bij juf 
Shelly. Juf Shelly werkt als duopartner van juf 
Lieselot in het vierde leerjaar.

Waarom werk je op onze toffe school?
Ik werkte eerst in Markegem, maar daar zijn er 
te weinig uren. Vandaar kom ik in Het Spoor 
extra uren werken. Ik ben heel blij! Ik werk 13 
uur in Het Spoor en 11 uur in Markegem.
Hoe lang werk je al hier?
Ik werk hier al vanaf 16 november (na de 
herfstvakantie dus). Voor de herfstvakantie was 
ik in bevallingsverlof omdat ik sinds kort een 
flinke dochter heb.
Ben je de officiële juf van het vierde leerjaar?
Juf Lieselot en ik staan samen in voor het vierde 
leerjaar. We maken samen de planning en 
verdelen het werk. Een leuke samenwerking 
trouwens!
Wat zijn je lievelingsvakken?
Ik geef graag godsdienst en rekenen.
Vind je het leuk in het vierde leerjaar?
Superleuk! En een mega-gezellige klas. Ik werk 
graag in het Spoor samen met alle andere 
leerkrachten. Een tof team!

Bedankt, juf Shelly!
Nina en Sublime

workshop cyberhelden

Op 7 december zaten de leerlingen van het 
vijfde leerjaar klaar voor hun digibord. Ze 
werden immers verwacht voor een online 
workshop ‘Word een cyberheld!’.
De vijfdeklassers moesten in vier eilanden 
bepaalde opdrachten oplossen... 
Bij één van de eilanden moesten ze kijken of de 
website veilig was. Bij het tweede eiland 
moesten de leerlingen een wachtwoord veiliger 
maken door leestekens, cijfers en hoofdletters 
toe te voegen. Bij het voorlaatste eiland 
moesten ze kijken of een foto gefotoshopt was 
of niet. Bij het vierde eiland moesten ze hun 
mening geven over iemand. Uiteindelijk 
slaagden we in de workshop en ontvingen we 
een diploma.

Donat en Emmely

Sint op school

Op 23 november kwam de directeur ‘s middags 
op de speelplaats. Hij had een en ander te 
vertellen tot plotseling…
We keken allemaal omhoog, en zagen daar een 
drone vliegen. Aan de drone hing een brief 
waarop stond dat Sinterklaas dit jaar helaas niet 
naar Het Spoor kon komen, omwille van de 
gekende maatregelen.
De volgende dag lag er een fiets op de trein op 
onze speelplaats. Daaraan hing een zak met 
allerlei brillen… Ons jaarthema!
Agent Tony kwam langs op onze speelplaats 
om een kijkje te nemen. Hij nam de fiets mee 
en kwam de dag daarna terug naar onze 
school. Hij had een belangrijke e-mail 
ontvangen. Daarin stond dat we op dinsdag 1 
december de Sint digitaal zouden ontmoeten.
Het was een speciale en spannende dag voor 
Sinterklaas en voor de leerlingen van Het 
Spoor. Voor de eerste keer werd er met Sint 
aan videochatten gedaan. Het voelde wat 
vreemd, maar toch waren we heel tevreden dat 
we de Sint te zien kregen. Die had ook gezorgd 
voor wat lekkers en een fijn cadeau voor de 
klas.

Ludovic en Sebastian



De twee neven Noah en Lowie zorgden deze 
keer voor een spelletje. 
Volg met een gekleurde stift de weg van ‘start’ 
naar ‘einde’!

Geef je antwoord aan de directeur of mail het 
naar info@vbshetspoor.be (tot eind januari) en 
win een prijs. De vorige keer won Lowie Deman 
uit het 5de leerjaar. Hij mag een prijs ophalen in 
het bureel. 

Lowie en Noah

naaiatelier 

Het vierde leerjaar werd onlangs omgetoverd tot 
een naaiatelier. De vierdeklassers kregen een 
stuk stof en moesten daar een jasje uit knippen. 
Nadien konden ze er knopen en verschillende 
stukken stof op naaien.
Ze hebben geleerd hoe je met naald en draad 
aan de slag kan en hoe je mooie resultaten kan 
realiseren.
Het was een leuke ervaring om eens iets 
anders te doen. Het was zeker het proberen 
waard. Sommige leerlingen willen dit thuis ook 
nog eens doen.

Mira en Tibo

Eet lokaal, denk globaal!

Elk schooljaar nemen we in het Spoor deel aan 
‘Eet lokaal, denk globaal’. Dat is een activiteit 
waarbij alle klassen iets klaarmaken om te eten 
of te drinken. Het vond dit jaar plaats op vrijdag 
16 oktober.
De belangrijkste voorwaarde is dat we groenten 
en fruit gebruiken die hier lokaal geteeld 
worden.
In de voormiddag werd er volop gekookt en 
gebakken in alle klassen van het Spoor. Enkele 
voorbeelden: appel- en peersalade, pompoen- 
soep, rabarbertaart, broodpudding, appelmoes, 
yoghurt met okkernoten,...
Normaal gezien komt de hele school dan 
samen op een heuse markt. Helaas hebben we 
de markt moeten afgelasten omwille van de 
gekende problemen.

Olti en Daniah
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