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Beste ouders, beste lezer,

Doordat  de kerstvakantie (eind december) een 
weekje vroeger startte omwille van corona, kon 
ik jullie via de schoolkrant ook geen heel 
belangrijk nieuws meedelen…  
Eind dit schooljaar zal ik met een gerust hart 
met pensioen kunnen gaan. Het schoolbestuur 
koos juf Liesbeth Van Daele, onze huidige 
zorgcoördinator, als nieuwe directeur. Ik heb er 
het volste vertrouwen in dat zij vanaf 1 
september 2022 het Spoor heel deskundig zal 
leiden.
Ondertussen is de ruwbouw van de bouw- 
werken een feit. Vanaf nu is men binnenin aan 
het werk en zal je van buitenaf niet zo veel 
veranderingen meer zien. De werfleider gelooft 
er nog steeds in dat de werken klaar zullen zijn 
in september. We hopen dat hij gelijk heeft. 
Daarnaast lijkt het coronavirus momenteel wat in 
kracht af te nemen. We hopen echt dat we 
straks definitief afscheid mogen nemen van die 
‘onzichtbare vijand’ en dat het leven hier op 
school eindelijk weer z’n normale gang kan 
gaan.

directeur Stefaan

eerstesteenleging 21 januari in het spoor 

Jullie weten uiteraard dat er heel wat gaande is in de 
Stationstraat. Een nieuw deel van Het Spoor wordt er 
gebouwd!
Op 21 januari legden we symbolisch de eerste steen.
Alle kleuters en leerlingen moesten een rij maken. 
De directeur gaf een speciale steen, met een lintje 
rond, aan de eerste leerling.
Die steen ging door de handen van ALLE kinderen 
van Het Spoor.
Uiteindelijk kwam die terecht aan de nieuwbouw 
waar officieel de eerste steen gelegd werd.

Ewoud en Abid 

Met dank aan de redactie: het 5de leerjaar 

Juf Liesbeth 
Van Daele
wordt de 
nieuwe 
directeur van 
onze school 
vanaf 1 
september.



het Spoor op Instagram.

Sedert kort is onze school ook te zien op Instagram. 
Zo bereiken we meer mensen en kunnen jullie ons 
ook volgen
Iedere week is één van de klassen aan de beurt om 
iets op Instagram te zetten.
We zouden het fijn vinden als jullie op onze foto’s 
reageren. (Misschien heb je dat ook al gedaan!) 
Als je ons wilt volgen dan heb je onze 
gebruikersnaam nodig: vbshetspoortielt. 
We zouden het alvast super vinden dat heel veel 
mensen de coolste school van Tielt volgen op 
Instagram! 
Maak gerust veel reclame!

Flora en Lora

Vierde leerjaar naar de bib

Het vierde leerjaar is naar de bib geweest op 21 
januari en dat was geleden van in het tweede 
leerjaar. Door corona… weet je wel…
De leerlingen moesten doen alsof ze in de bib 
werkten.
Op een kaartje stond een schrijver en de titel van 
het boek. Dan moesten ze dat boek gaan zoeken.
Ook mochten de vierdeklassers zelf boeken 
meenemen naar klas. Ze kregen zelfs een bibkaart 
voor de hele klas.
Ze brachten verschillende soorten boeken mee: 
humor, fantasie, strips, techniek, weetjes én 
romantische boeken…
Gelukkig zorgen ze ook voor de kinderen die in 
quarantaine zaten, want ook voor hén werden 
boeken meegebracht.
De kinderen vonden het heel fijn. Ze hebben de 
opdrachten tot een goed einde gebracht.
Nu zijn ze ook van plan om vaak na het zwemmen 
eens naar de bib te gaan.

Ditte en Mathijs
Poëziewandeling

Eind januari en begin februari is er de jaarlijkse 
poëzieweek.
Met elke klas hebben we een wandeling gemaakt 
van 4 à 5 kilometer.
Bij elk gedicht dat de leerkracht voorlas, had je een 
opdracht.
Zoals: een boom knuffelen, dromen op het gras of 
een kiezelsteentje zoeken. 
Alle klassen hadden dezelfde route.
Dat duurde ongeveer twee uur.
Aan het einde van de wandeling kwamen we terecht 
op een pleintje in de Europawijk. Daar mochten we 
nog even ravotten. Leuk hoor.
Ook de kleuters hebben een wandeling gemaakt in 
de tuin van de zusters.
Zij hadden ook gedichten met opdrachten.
Het was een fijne namiddag!

Elise en Lasse



pedagogische studiedag rond ICT

Op woensdag 9 februari (de verjaardag van juf 
Elke uit K2) waren de leerlingen een dagje thuis.
De leerkrachten wél op school verwacht.
Er was pedagogische studiedag! Tijdens zo’n 
dag leren de leerkrachten heel wat bij. Want ook 
zij weten nog niet alles hoor…
Ze hebben vooral geleerd over Google en de 
werkomgeving hiervan. Ook werden afspraken 
gemaakt over ICT en hoe dit gebruikt zal 
worden in de verschillende klassen. 

Beau en Milan

xxx

letterfeest in het eerste leerjaar

In het eerste leerjaar is er iets speciaals 
gebeurd…
De jongste leerlingen van onze lagere school 
hebben een heus letterfeest gespeeld.
Wat is er nu gebeurd?
Ze hebben gedanst en gespeeld met Hup en 
Aap.
Ze hebben doorheen de school letters gezocht. 
Ook konden ze op zoek gaan naar hun eerste 
woordjes.
Als beloning kregen ze allemaal een 
letterdiploma!
Goed gewerkt, eersteklassers!

Abdullah en Ryan

nieuwe leerkrachten

Op onze school zie je momenteel heel wat 
nieuwe leerkrachten. Graag stellen wij ze jullie 
even voor.
Juf Tine geeft zorg in het peuter en eerste 
kleuter.
Juf Lotte biedt ook zorg in het tweede en derde 
kleuter en staat de vrijdag in de derde 
kleuterklas. Ze vindt deze job ook heel leuk.
Juf Emmy helpt anderstalige kinderen uit de 
derde kleuterklas die het moeilijk hebben met 
onze Nederlandse taal.
Juf Marlies geeft alleen zorg aan het derde 
kleuter en ze doet dat met veel plezier.
Juf Mieke helpt leerlingen uit het lager; vooral in 
het vierde, vijfde en zesde leerjaar.
Juf Jolien zorgt voor de bijsprong (voor kinderen 
die achterstand hebben omwille van Corona) en 
beweging voor alle kleuters.
We wensen alle juffen veel succes en hopen dat 
ze zich amuseren in het Spoor.

Esmee, Hannelore en Paulien

Kronkeldidoe L1 en L2

Op donderdag 10 februari zijn de leerlingen van 
L1 en L2 naar Kronkeldidoe geweest. 
Kronkeldidoe vond plaats in De Ponte in Tielt.
Ze gingen te voet naar de sporthal en ze vonden 
het allemaal heel leuk.
Ze hebben onder andere op het springkasteel 
gespeeld, geklommen op het klimrek, gedanst, 
gefietst, in de rups gekropen en met de 
parachute gespeeld. 
De leerlingen vonden het springkasteel en de 
rups het leukst. 
Een fijne ervaring dus!

Loes en Janne



Junior Journalist

Zoals elk jaar nemen de leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar deel aan de Junior Journalist-wedstrijd 
van het Davidsfonds.
Tijdens de kerstvakantie kregen we heuglijk nieuws!
Twee leerlingen uit het vijfde leerjaar vielen in de 
prijzen.
Loes behaalde een knappe tweede plaats en Mathijs 
eindigde maar liefst op de eerste plaats. Het verhaal 
van Mathijs heet ‘Het Vliegrijbewijs’.
Beiden kregen ze prachtige prijzen waaronder heel 
veel boeken.
Mathijs mag nu verder naar de grote finale in het 
Vlaams Parlement in Brussel.
We duimen voor hem!
Uiteraard zijn we allemaal heel trots op onze twee 
winnaars. Nogmaals proficiat!

Noor en Edison

toneel voor L56 

De leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar gingen 
op 17 januari naar het toneel in het Gildhof.
Eindelijk. Dat was lang geleden!
Het toneelstuk heette: doe de groeten aan de ganzen.
De personages waren: broertje, zusje, de Dood, en 
vogeltje.
Het was een Doods Feestje van de hond.
Ze waren het feestje aan het klaarmaken maar toen 
kwam de Dood.
En de Dood doodde het broertje.
De Dood zei constant maar één woord en dat was: 
“EXCUUS.”
En de Dood liet de hele tijd eieren vallen.
Het was leuk en grappig om naar te kijken.
We genoten van het schouwspel in de prachtige 
schouwburg!

Ewoud en Andreia

de nieuwe blauwe zak

Elke klas heeft in januari een nieuwe vuilbak 
gekregen voor in het lokaal: een PMD-vuilbak.
Er mogen veel dingen in de blauwe PMD-zak: 
plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en 
drankkartons. Maar dit is nieuw… Nog niet zo 
lang mogen we ook schaaltjes, vlootjes, bakjes, 
potjes, tubes, folies en zakjes in de blauwe zak 
stoppen. 
Wij zijn alvast fan! We vinden het goed omdat 
we dan meer kunnen sorteren. Wat vinden jullie 
er van?

Alberto en Rube


