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Beste ouders, beste lezer,

Als je deze schoolkrant in handen krijgt, hebben 
onze 241 leerlingen het Spoor verlaten voor een 
dik verdiende vakantie. Ook dit schooljaar werd 
voor een groot deel bepaald door het corona- 
virus. Aan de ene kant mochten we heel wat 
zaken niet doen en aan de andere kant moesten 
we heel wat maatregelen volgen. De 
gebruikelijke gang van zaken was meestal niet 
aan de orde. 
We hopen echt dat we in september kunnen 
starten met een coronavrij jaar. 
Wat reeds gestart is, zijn de bouwwerken. Het 
huis met huisnummer 24 (bureel en secretariaat) 
wordt ondertussen volledig ontmanteld en gaat 
straks tegen de vlakte. Het is de bedoeling om 
plaats te maken voor een nieuw stuk school met 
zeven extra lokalen. Je leest er meer over in dit 
krantje.
Via deze weg wens ik alle leerlingen en ook 
jullie, ouders, een prettige vakantie. Tijd voor 
wat rust, ruimte om de batterijen weer op te 
laden om er in september nog een keer keihard 
tegenaan te gaan. Geniet ervan!

directeur Stefaan

het bouwproject
                                     
Op maandag 14 juni zijn de werken voor de 
nieuwbouw gestart. Er zal ruimte zijn voor zeven 
extra klaslokalen, een nieuw kantoor voor de 
directeur, juf Wendy en een zorgklas. In de 
nieuwe lokalen komen er nieuwe kasten, 
digiborden, nieuwe banken, … 
De werken zullen een jaar en 2 maanden duren. 
Vanaf 1 september 2022 kunnen we dus gebruik 
maken van de nieuwe lokalen. Helaas zal de 
directeur niet meer kunnen werken in het nieuwe 
bureel want volgend schooljaar is het zijn laatste 
werkjaar. We wensen hem alvast een fantastisch 
laatste jaar in het Spoor! 
De bouwwerken zullen heel veel geld kosten. 
Gelukkig is er een flinke subsidie van het 
ministerie. 
Op de foto boven deze tekst zie je hoe onze 
school er straks zal uitzien. 
De directeur had ook nog een heel belangrijke 
vraag: Wie wil de eerste steen leggen? 

Alberto, Nitharsan en AlexMet dank aan de redactie: het 4de leerjaar 



interview juf Tina

Deze keer had de redactie een gesprekje met 
juf Tina Lambert. 
Juf Tina, je bent nieuw. Hoe komt het dat je op 
onze school terecht gekomen bent?
Doordat juf Carine afwezig is, moest de 
directeur op zoek naar een vervang(st)er. Juf 
Lisa vervangt juf Carine en ik vervang juf Lisa. Ik 
werk vooral in de jongste kleuterklassen. 
Hoe lang ben je al afgestudeerd?
Ondertussen ben ik drie jaar afgestudeerd. Ik 
werkte ook reeds in Markegem (Mikado) en 
Dentergem (Zeppelin). 
Wil je ook graag een juf worden met een eigen 
klas?
Dat zou leuk zijn maar ik heb geduld. Ik ben nog 
jong. Ondertussen vind ik het heel leuk dat ik de 
jongste kleuters wat kan helpen. 
Ben je hier goed ontvangen bij ons in het 
Spoor?
Ja hoor! Het Spoor is een warme school met 
een goed team. Leerkrachten kwamen me 
spontaan vragen of ik mijn weg vond. Ze hielpen 
me als ze zagen dat ik wat hulp kon gebruiken 
met die kleine peuters en kleuters. 
Heb je hobby’s? 
Ik speel graag gezelschapsspelletjes en vind het 
heel fijn om een wandeling met mijn hond te 
maken. 
Wat was je leukste ervaring bij ons in het 
Spoor? 
Ik vond het sinterklaasfeest heel leuk. 
Bedankt voor het gesprek, juf Tina.

Elise, Lora en Paulien

de schoolreizen
                          
Op donderdag 3 juni mochten de leerlingen van 
de tweede en derde graad als eerste groep op 
schoolreis. Wat waren we opgetogen, want 
door corona was het onze eerste uitstap dit 
schooljaar. We vertrokken om 8u45 met de bus 
richting Bellewaerde. Het derde en vierde 
leerjaar wandelde samen in groep doorheen het 
pretpark. We spraken af op verzamelplaatsen 
en mochten dan in groepjes op de verschillende 
attracties in de buurt van de verzamelplaatsen. 
We hadden elk twee tussendoortjes en een 
middagmaal mee. Het vijfde en zesde leerjaar 
mocht alleen rondlopen in het pretpark. Ze 
mochten kiezen welke attracties ze deden en 
ook hoeveel keer. Zij zijn natuurlijk ouder dan 
het derde en het vierde leerjaar. Ze moesten 
wel in de middag naar de afgesproken 
verzamelplaats. Daar moesten ze eten en dan 
mochten ze weer spelen. Het derde en vierde 
leerjaar hadden toch geluk, want zij mochten 
iets later vertrekken. Als we op attracties 
gingen, moesten we een mondmasker 
opzetten. 

De derde kleuterklas is op donderdag 15 juni 
naar Watewy gewandeld. Helemaal te voet! 
Eens aangekomen, hebben ze eerst 
gepicknickt. Daarna hebben ze veel gespeeld 
op de toestellen en een kamp gebouwd. Tot slot 
aten ze een ijsje met de directeur. Dit vonden 
ze heel lekker! Om 14u30 keerden ze terug. Op 
de terugweg mochten ze hun tussendoortje 
opeten op een pleintje. 

Op maandag 21 juni wat het de beurt aan de 
eerste graad. Om 9 uur vertrokken ze naar het 
Boudewijnpark. Het was een zeer regenachtige 
dag. Hierdoor hebben ze een deel van de dag 
binnen gespeeld. Ze zaten vooral op de 
draaimolen, de piratenboot, de Orca, de 
botsauto’s, … Sommige kinderen waren niet 
groot genoeg om op alle attracties te kunnen.  
Die gingen er dan samen met de juf op. 
Ondanks de vele regen, beleefden ze een 
fantastische dag!

Lasse, Ryan en Andreia



de leesmarathon
                          
We hebben geld verzameld voor Toni Berek  
zodat hij een betere bibliotheek kan maken voor 
jonge kinderen in Indonesië. We hebben met de 
volledige school samen 1367,37 euro verdiend. 
We hielden de leesmarathon tijdens de 
vastenperiode. Het duurde ongeveer een 
maand. Normaal gingen we vorig jaar geld 
inzamelen voor hen, maar door corona ging de 
geplande actie niet door. Toen Toni hier was, 
vertelde hij wat er in Indonesië aan de hand is. 
We hoorden ook een zelfgemaakt liedje. Het 
liedje luistert naar de naam: ‘hand in hand voor 
een mooie wereld’. 

Rube, Flora en Abied

afscheid van het 6de leerjaar
                                     
Straks zwaaien wij de leerlingen van het 6de 
leerjaar uit. Vanaf september zullen zij school 
lopen in alle Tieltse secundaire scholen. Enkelen 
trekken zelfs naar Deinze of Roeselare. 
Verleden week vrijdag was er een klein 
(coronaproof) feestje voor de zesdeklassers. De 
26 leerlingen werden met hun ouders 
uitgenodigd op school. Alle leerlingen zaten 
samen aan één lange tafel op de speelplaats. 
Hun ouders zaten elk aan een eigen tafeltje.  
Er waren drank en chips voorzien. Na een 
welkomstwoordje van de directeur werd 
eenBingo-spel gespeeld. Heel wat leerlingen 
wonnen een leuke prijs. 
Even voor 21 uur reed de ijswagen de 
speelplaats op. Alle aanwezigen konden een 
lekker ijsje halen. Dat betekende meteen het 
einde van het afscheidsfeest. 
We wensen alle leerlingen volgend schooljaar 
heel veel succes in hun nieuwe school. 

Ewoud, Edison en Abdullah 

opruimactie
                          
Op dinsdag 20 april organiseerde onze school 
een opruimactie door de straten van Tielt. Zo 
ruimden we de Hollebeekstraat, Kasteelstraat, 
Hulstplein en nog een paar andere straten in de 
buurt op. We vonden heel wat materiaal zoals: 
plastic, glas, blikjes, sigaretten … Maar we 
vonden ook heel gekke dingen zoals: 
fietsonderdelen, een stuk pizza, een spons en 
afwasmiddel, een kous en bouwpakketten. We 
vonden ook veel mondmaskers. Het tweede 
leerjaar A vond niet veel afval. Hun buurt, de 
Wulfstraat en de Magdalenastraat, waren vrij 
proper. Wij vonden het een geslaagde actie!

Loes & Ditte & Hannelore
a

baby’s
                          
Dit schooljaar zagen we twee juffen rondlopen 
met een dikke buik. Ondertussen kunnen we 
kennismaken met hun kindje. 

De baby van juf Alissa heet Elena Soreyn. Ze is 
op 14 mei 2021 
geboren. Bij de 
geboorte woog 
Elena  3,690 kg en 
was ze 49,5 cm 
groot. Elena is een 
flinke meid. Ze is nu
al iets ouder dan een
maand.

Juf Elien heeft ook een baby: Fran.  Ze is 
geboren op zaterdag 29 mei 2021. Ze is ook 
heel flink. Bij de geboorte woog ze 3,490 kg en 
was ze 49 cm groot. Ondertussen is Fran bijna 
vier weken oud. Matheo is een trotse broer. Hij 
is heel lief voor zijn zusje.

Janne, Beau en Esmee



de Filourun

Op zaterdag 11 september organiseert het 
oudercomité van onze school de Filourun. 
Corona gooide reeds meermaals roet in het eten 
maar we hopen dat deze editie nu echt wel kan 
plaatsvinden. Het is de bedoeling dat deelnemers 
rondjes van ongeveer 1 km in en rond de school 
lopen. Bij elke doortocht aan de aankomstlijn 
krijgen ze een elastiek die ze achteraf kunnen 
ruilen voor een Filou, een lekker streekbiertje. 
Jongeren wisselen hun elastieken voor fruitsap. 
Langs deze weg wil ik dan toch ook wel eens alle 
leden van het oudercomité van het Spoor 
bedanken voor hun inzet. Dankzij dergelijke 
organisaties krijgen we als school een flinke duw 
in de rug.  
directeur Stefaan

spoorzoektochten
                         
Van 15 juni 2021 tot 15 september 2021 zijn er 
opnieuw twee fotozoektochten van onze school. 
Ben je benieuwd? Lees dan verder!
Het is de achtste spoorzoektocht voor de 
volwassenen. Je kan kiezen voor de 
gemakkelijke A-zoektocht en de moeilijkere 
B-zoektocht (met strikvragen). De prijs voor de 
spoorzoektocht is 10 euro. Je moet foto’s te 
vinden vragen oplossen en raadsels ontwarren. 
De route is ongeveer 5 km. Je begint aan 
Foodbar Yummy naast de school en je eindigt 
aan de verkeerslichten. Je hebt een pen, jouw 
ogen, jouw brein en een boekje nodig. Iedereen 
die meedoet, krijgt een prijs!
Het is de zevende spoorzoektocht voor 
kinderen. De prijs voor de kinderzoektocht is 5 
euro. Je brengt best een potlood of balpen mee. 
Het is een zoektocht langs steegjes en 
pleintjes. Veel plezier!

Nathan, Mathijs en Noor
SCHOOLVRIJE DAGEN voor de leerlingen in 
2021-2022

● vrije dagen
○ vrijdag 12 november 2021
○ maandag 2 mei 2022

● pedagogische studiedagen
○ vrijdag 1 oktober 2021
○ woensdag 9 februari 2022


