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Beste ouders, beste lezer,

Terwijl wij bezig zijn aan de uitwerking van een 
leuk schoolfeest met workshops, een optreden 
en een eetfestijn, vluchten aan de andere kant 
van Europa (!) hele gezinnen voor bommen, af- 
komstig van een buurland. 
Een eind geleden hield je het niet meer voor 
mogelijk, maar toch. Groepen mensen schieten 
op elkaar, minder dan 2000 km van ons 
verwijderd. 
Laat deze krant - met teksten over het school- 
gebeuren, van onze leerlingen van de vijfde klas 
- ook een schreeuw zijn naar vrede. En ik 
weet… het is naïef zoiets te claimen, terwijl 
Poetin en z’n vrienden beslissen over het lot van 
miljoenen mensen.
We kunnen alleen maar hopen dat deze krank- 
zinnige handelingen zo snel mogelijk stoppen en 
dat mensen in het oosten van Europa weer 
vredevol kunnen samenleven. 
Ondertussen proberen ook wij in het Spoor ons 
steentje bij te dragen om kinderen uit Oekraïne 
zo goed mogelijk op te vangen. Je leest er meer 
over in deze schoolkrant. 
Directeur Stefaan

met dank aan de redactie: het 5de leerjaar 

nieuwe Oekraïense leerlingen

Jullie weten uiteraard dat er in het oosten van 
Europa heel wat problemen zijn. Oekraïne en 
Rusland zijn in oorlog. Jammer, maar helaas…
Al een paar weken zitten er vier Oekraïense 
kinderen op onze school. Ze zijn hier omdat het niet 
veilig is in hun eigen land. Wij heten de kinderen van 
harte welkom! Artem (L6), Ruslan (L1), Angelina (L4) 
en Jana (L2) vinden het heel fijn op onze school.
Alle leerlingen vinden het heel plezant dat deze 
kinderen bij hen in klas zitten. We doen er dan ook 
alles aan zodat ze zich goed voelen!

Elise en Maxim



auteurslezingen

In maart gingen kleuters van het derde kleuter en 
vele leerlingen van het lager luisteren naar een 
auteur.
Het derde kleuter ging luisteren naar Pieter 
Gaudesaboos. Ze moesten er geluiden nadoen en 
vonden het heel leuk.
De twee klassen van het tweede leerjaar hadden als 
auteur Katrien Vandewoude. Ze dansten en zongen.
De twee klassen van het derde leerjaar gingen 
luisteren naar Mathilde Masters. 
Voor het vierde leerjaar kwam Jonas Boets. Hij 
vertelde vijf dingen over zijn leven en ze moesten 
raden als het een leugen was of echt gebeurd was.
Het vijfde leerjaar volgde de auteurslezing van Vera 
Van Renterghem online.
Het zesde leerjaar luisterde naar auteur Nico 
Brakeleer.
Fijn om de auteurs eens in levende lijve te 
ontmoeten!

Mathijs en Milan

interview juf Elke De Decker

Juf Elke is onze nieuwe zorgcoördinator. We 
hadden er een gesprekje mee…

Wanneer begin je als zorgjuf?
Ik ben gestart na de paasvakantie maar ik start 
officieel op 1 september.
Wat zal je dan allemaal doen?
Ik zal groepjes uit klassen helpen rekenen, spellen 
en ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt op 
onze school, zowel bij kleuters als in het lager.
Heb je zin om te werken als zorgjuf van het Spoor?
Ik heb er superveel zin in.
Hoe oud ben je?
Ik ben 39 jaar jong.
Vind je het leuk hier op school?
Ik vind het hier superleuk!
Kan je wat meer over jezelf vertellen?
Ik ben mama van twee zonen, Seth en Naut en ik 
hou heel veel van de natuur.
Vind je de leerlingen en leerkrachten leuk hier op 
school?
Ik vind iedereen hier superlief en ik word hier ook 
heel goed opgevangen.
Aan welke klassen geef je zorg?
Ik zal zorg geven aan het vierde, vijfde en zesde 
leerjaar.
Hoe ben je er op gekomen om in Het Spoor te 
werken?
Ik wou dichter bij huis werken en wou iets nieuws 
doen.
Welke job had je hiervoor?
Ik was zorgjuf in het buitengewoon secundair 
onderwijs in Lokeren.
Welke hobby’s heb je?
Ik wandel graag en ben graag met mijn gezin bezig.

We wensen juf Elke bakken succes in haar nieuwe 
job!

Janne, Ditte en Lora

kuikentjes bij de kleuters

Net voor de paasvakantie waren er kuikentjes bij 
onze jongste kleuters. Ze verbleven in de rode klas 
en ze bleven er ook slapen. De kleuters leerden er 
veel over. Ze leerden hoe ze ermee moeten 
omgaan, hoe en wat ze eten, welk geluid ze maken 
en dat je de kuikentjes warm moet houden onder 
een lamp. Ze zijn ook op uitstap geweest naar de 
kippenboer. Ze moesten ook stiller dan anders zijn, 
omdat de kuikentjes anders bang werden. De 
kleuters vonden de kuikentjes schattig, mooi, lief en 
zacht.

Beau en Esmee



Het eerste leerjaar leert over Italië.

Het eerste leerjaar heeft tijdens de lessen wero 
geleerd over een land in Zuid-Europa: Italië. 
Ze mochten in de kleuren van Italië verkleed naar 
school komen. Deze zijn groen, wit en rood.
Ze hebben over pasta geleerd, want dat is typisch 
voor de Italianen. Ze maakten zelfs zélf pasta. Het 
proeven vonden ze het leukst.
De jongsten van onze lagere school bouwden ook 
een heus Italiaans restaurant. Dit met karton, papier 
en ander wegwerpmateriaal. 
De meisjes en jongens vonden het een heel tof 
thema!

Paulien en Hannelore

Good Cook L45 

Het vierde en vijfde leerjaar mocht weer koken! 
Iemand van Good Planet kwam een dagje naar Het 
Spoor om ons één en ander bij te leren over 
voedsel.
We maakten gezond eten: rauwe groentjes, heerlijke 
drakenthee, gezonde gehaktballetjes, lekkere én 
gezonde choco.
We speelden ook een heel fijn gezelschapsspel.
Het was een fijne voormiddag!

Alberto en Abdullah

L6 naar de Bron, SJI en HRP

Het zesde leerjaar maakt volgend schooljaar de 
grote stap naar de middelbare school.
Daarom bezochten ze enkele scholen in Tielt: de 
Bron, het Sint-Jozefsinstituut (campus Beer) en het 
handelsinstituut Regina Pacis.
De zesdeklassers vonden de bezoeken en de uitleg 
die ze kregen heel interessant.
Het is immers ook een belangrijke keuze die ze 
moeten maken!  
We wensen onze oudste leerlingen nog fijne laatste 
weken bij ons in Het Spoor!

Alex en Edison

Broederlijk Delen in Het Spoor

Het Spoor heeft geld verzameld voor Banglabari. Dat 
is een organisatie die huizen bouwt voor de armsten 
van Bangladesh.
Het eerste leerjaar is gaan wandelen met de hondjes 
van juf Inge.
Het tweede leerjaar heeft een leesmarathon gedaan 
en zo leerden ze ook beter lezen.
De leerlingen van het derde en vierde leerjaar 
trokken hun wandelschoenen aan en wandelden 5 
kilometer.
De oudsten van de school, het vijfde en zesde 
leerjaar, wandelden een tiental kilometer.
Op donderdag hielden we met de hele school ook 
een sober maal.
We hebben met al deze acties een schitterend 
bedrag verzameld: 2853,24 euro!
Een dikke proficiat aan iedereen!

Rube en Flora

carnaval

De dag voor de krokusvakantie vierden we bij ons op 
school carnaval.
Er waren veel toffe kraampjes zoals: tattoo, schmink, 
haar, fotoshoot en krijten.
Iedereen was verkleed. Tijdens de middagspeeltijd 
zetten het vijfde en het zesde leerjaar hun kraampjes 
klaar. Als de bel ging, waren er een paar klassen aan 
de beurt, de andere klassen hadden les. Na 
ongeveer 45 minuten waren de andere klassen aan 
de beurt. Het was dus een heel leuke dag! De 
leerlingen van het vijfde en zesde vonden het cool 
dat zij verantwoordelijk waren voor een standje!

Loes en Andreia



PlasticMoov L5

Het vijfde leerjaar ging op 11 maart op uitstap naar 
PlasticMoov in Kortrijk.
Onze opdracht was: maak een Porsche!
Eerst moesten we plastic zoeken met daarop code 
‘ps6’. Dan moesten we het plastic in kleine stukjes 
doen met behulp van een versnippermachine. Daarna 
moesten we de kleine plastic stukjes op een plaat 
leggen en het in een oven steken. Ten slotte staken 
we de plastic plaat in een machine met de vorm van 
een auto en deden we de randjes eraf. 
Toen gingen we naar boven en draaiden schroeven in 
de auto. Ook maakten we de onderkant en de wielen 
van de auto. Uiteindelijk kon de Porsche rijden.
We reden met de wagen (jammer genoeg niet de 
Porsche) terug naar school. Nogmaals bedankt aan 
alle mama’s en papa’s die mee gingen om te helpen!

Lasse en Ewoud

activiteit dode hoek 
 
Het vierde, vijfde en zesde leerjaar hebben geleerd 
over de dode hoek.
Wat is er daar zo speciaal aan? Ze hebben geleerd 
dat ze niet in de dode hoek van een vrachtwagen of 
ander groot voertuig mogen staan.
Wat is nu een dode hoek? Een dode hoek is de ruimte 
naast of voor de vrachtwagen waar de chauffeur je 
niet kan zien.
Wat moet je dan doen? Je mag dus nooit in die ruimte 
gaan staan. 
Het is heel verstandig om achter zo’n vrachtwagen te 
blijven staan. Als je denkt dat de chauffeur je niet ziet, 
dan zwaai je best eens naar die persoon. 

Ryan en Abdelhamid (Abid)

spelletje 

Welke zin blijft over als je de onderstaande woorden 
in het rooster markeert? 

Kies uit: Stationstraat, huiswerk, wiskunde, juffrouw, 
klas, meester, bloktoets, spelling, denk, toets, 
balpen, dna, stift, taal, als, computer, digibord, 
frans, gom, fan, tent, stil, poes, tas, Ponte, usa, ark, 
kan, dna
Geef je antwoord af aan de directeur voor eind mei! 
De winnaar van de vorige keer is Berre uit L4. Hij 
mag een prijs afhalen bij de directeur. 

Nathan en Nitharsan


