
SCHOOLKRANT

 

jaargang 12                             nummer 1                  oktober 2021
verschijnt regelmatig  

Beste ouders, beste lezer,

Wie dacht dat corona tot het verleden behoorde, 
weet het ondertussen wel. De cijfers gaan weer 
de hoogte in en op school voelen we reeds de 
gevolgen: afwezige leerlingen en leerkrachten 
als gevolg van COVID19. 
Toch bepaalt corona niet de inhoud van deze 
schoolkrant. De hoofdrol in dit krantje wordt 
opgenomen door juf Rita. Terwijl ik deze 
inleiding schrijf, geniet juf Rita van haar laatste 
momenten in het Spoor. Ze stond hier jaren voor 
de klas en gaat per 1 november met pensioen. 
Een welverdiend pensioen voor een leerkracht 
die jaren het beste van zichzelf gaf voor de 
leerlingen. Op onze school was ze ook reeds 
jaren verantwoordelijk voor het spoormoment. 
Zij leidde met begeestering de werkgroep en 
genoot elke keer van deze topactiviteit. 
Langs deze weg wil ik juffrouw Rita bedanken 
voor alles wat zij voor het Spoor heeft betekend, 
voor haar inzet voor haar leerlingen, haar klas 
en ook voor de school. Samen met haar man 
Dirk kan ze nu genieten van de wandelingen, de 
fietstochten, de reisjes,... en vooral van de 
kinderen en kleinkinderen. 
Als eerbetoon aan juf Rita wijdde het 6de leer- 
jaar een aantal artikels in deze krant aan haar. 
Veel leesgenot!

directeur Stefaan

het bouwproject

Ziehier wat info over de bouwwerken…
Het huis waar het bureel en secretariaat 
gehuisvest waren, ging half juni tegen de vlakte.   
Aansluitend werd de gevel van de buurvrouw - 
uit veiligheidsoverwegingen - gestut. Een maand 
na de afbraak werd de grond afgegraven om de 
funderingen te kunnen gieten. Maar toen merkte 
men dat de fundamenten van de huidige school 
zich precies op de plaats bevonden waar 
funderingspalen zouden aangebracht worden. In 
functie van stabiliteit moest alles herberekend 
worden en dat bracht wat vertraging met zich 
mee. Even voor het einde van september 
konden de funderingspalen pas gegoten 
worden. Aansluitend werd beton aangebracht 
over de totale oppervlakte. Laatst werden 5 
grote putten gegraven voor regenwater, infiltratie 
en toiletafvoer en inmiddels wachten we op 
prefabmuren en -gewelven. 
Wordt de einddatum van 1 september 2022 
gehaald?

Met dank aan de redactie: het 6de leerjaar 



interview juf Rita

We gingen juf Rita opzoeken op één van haar laatste 
werkdagen en stelden een paar vragen…

Dag juf Rita. Straks ga je met pensioen, maar wat 
ga je doen met al die vrije tijd? 
Ik zal nu wat meer tijd hebben om te fietsen en te 
wandelen. Ik wil graag ook af en toe eens op reis 
gaan. Ik ben blij dat ik nu wat meer tijd zal kunnen 
maken voor mijn kleinkinderen.
Ga je de school missen? Waarom (niet)? 
Ik zal hoofdzakelijk de collega's missen. Het was een 
leuke tijd met hen samen.  
Wat is de leukste activiteit die je op school hebt 
gedaan? 
De spoormomenten vond ik heel boeiend en plezant, 
met groot en klein in de turnzaal. Dat was meteen 
ook de werkgroep waar ik verantwoordelijk voor was. 
Waarom koos je voor het beroep van juf? 
Ik wist dat ik dat zou kunnen en dat ik dat graag zou 
doen. Ik heb ook twee dochters die les geven.
Waarom koos je voor onze school? 
Als leerkracht kan je niet echt kiezen voor een 
bepaalde school. Je moet het geluk hebben op een 
goede school terecht te komen.
Wat vond je het leukste vak op school? 
Ik gaf graag wiskunde, maar eigenlijk gaf ik elke les 
met plezier aan de leerlingen.
Heb je een hobby waar je nu meer tijd voor hebt? 
Ik ben graag in de buitenlucht samen met mijn man. 
We zullen dus veel wandelen en fietsen. 
Stel dat je geen juf was geworden, wat dan wel? 
Ik zou misschien wel in een bibliotheek willen 
werken want het is daar stil en rustig.
In welke leerjaren gaf je zo allemaal les? 
Ik gaf  eigenlijk alleen maar in het derde en in het 
vijfde leerjaar les. Ik vond het in beide klassen leuk 
om les te geven.
Is het lesgegeven veel veranderd (als je nu 
vergelijkt met vroeger)? 
Er is heel veel veranderd. Vroeger moesten de 
kinderen heel veel schrijven met een pen op een 
blad of op een cursusblok. Nu werken we vooral met 
werkbladen waar de leerlingen enkel iets moeten 
invullen.  Ik geef nu inmiddels 41 jaar les. Ik vind het 
nog steeds belangrijk dat de leerlingen veel leren.

Bedankt voor het interview, juf Rita. We wensen 
je een deugddoend pensioen!

Emmely, Timo, Eris en Nina

fijne herinneringen aan juf Rita                                        

- Juf Rita was er voor de leerlingen die een 
probleem hadden.

- Ze had veel aandacht voor tussendoortjes. 
Zo mochten we vaak bewegen tussen de 
lessen door. 

- Toen er iemand jarig was, vierde ze dat 
uitgebreid.

- Ze ging altijd mee op plattelandsklassen 
naar ‘t Bakkershof.

- De vierdeklassers vonden het leuk om naar 
Bellewaerde te gaan.

- Als we lange wandelingen maakten, nam ze 
een meetwiel mee om de afstand op te 
meten.

- Ze verwelkomde de nieuwe leerlingen heel 
lief.

- Ze was erg grappig toen ze Blanche speelde 
in ‘Rosie en Blanche’.

- We deden ook altijd toffe uitstappen.
- Ze gaf goede tips om bloemen te verzorgen. 
- Als er wat tijd over was, deden we leuke 

dingen.
- Juf Rita had ook een leuke handpop in de 

klas.
- Ze was de leider van de werkgroep 

spoormomenten. 

              We wensen je een heel fijn pensioen!
Mira, Sublime, Marie-Ange en Noah



spelletje 2:
Vind de woorden in dit rooster:

Rita, creativiteit, lief, wijsheid, geluk, liefde, 
sociaal, gezondheid, pensioen, veiligheid

 

Sebastian, Lowie, Donat en Olti

spelletje 1:
Volg de weg van school naar pensioen

Maurice, Daniah en Tibo 

Gedicht voor juf Rita
         
Juf Rita gaat met pensioen.
Voor ons is ze een kampioen.
Ze lacht erg veel
maar blijft steeds professioneel!
Van ons krijg je een dikke zoen.

Timo, Nina, Eris, Emmely en Mathis

spelletje 4:
Volg de weg van school naar pensioen

Maurice, Daniah en Tibo 

spelletje 3:
Zoek de verschillen! 

Ludovic, Tiebe en Luca



Het leerlingenparlement

In het begin van het schooljaar kozen de leerlingen. 
van het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar één 
jongen en één meisje uit de klas voor het 
leerlingenparlement. Die tien leerlingen komen elke 
maand samen. Daar bespreken ze samen met juf 
Liesbeth de werking van de school. Ze evalueren er 
voorbije schoolactiviteiten en mogen voorstellen doen 
voor acties die wat later aan bod zullen komen in het 
Spoor. Ze moeten er wel rekening mee houden dat elk 
voorstel haalbaar en betaalbaar moet zijn. 

de Spoorzoektochten 

Net zoals elk jaar werden er weer leuke zoektochten 
georganiseerd door basisschool het Spoor: een 
kinderzoektocht en de Spoorzoektocht voor 
volwassenen. 
In totaal werden dit jaar zo’n 400 
zoektochtbundeltjes verkocht. Door het grote aantal 
organisaties van zoektochten in Tielt, is de verkoop 
minder dan de vorige jaren. Toch waren de 
zoektochten een schot in de roos voor onze school, 
want we noteerden een netto-winst van zo’n 4000 
euro. 
De winnaar van de kinderzoektocht werd een 
leerling van het Spoor: Leïto Nowé. De winnaar van 
de makkelijke A-zoektocht voor volwassenen werd 
Ingrid Garmyn van Bredene. De laureaat van de 
moeilijke B-zoektocht kwam uit Zonnebeke: Mieke 
Degryse. 
Proficiat aan alle winnaars, maar ook aan alle 
deelnemers. Deelnemen is immers belangrijker dan 
winnen!
Of er volgend jaar nog een zoektocht doorgaat, is 
een vraag waar we nu nog geen antwoord op 
hebben  Onze directeur gaat straks met pensioen. 
De organisatie hangt dus af van de nieuwe 
directeur. 

Timo

het jaarthema

‘Steen voor steen’ is dit schooljaar een voor de 
hand liggend jaarthema. Steen voor steen wordt 
namelijk een nieuw stuk school opgebouwd. 
Maar, is dit ook niet de manier hoe leerlingen 
ontwikkelen thuis, en bij ons op school?  
Steen voor steen: we doen het samen, niet 
alleen. En willen we dat het lukken kan, dan 
starten we met een strak plan. (Meteen de twee 
slogans ‘sociale vaardigheden’ van het eerste 
spoormoment…)


