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Koekenverkoop, georganiseerd door het oudercomité 

De koekenverkoop werd opnieuw een megasucces! Het oudercomité kan met de opbrengst 
volgend schooljaar opnieuw 2 klassen voorzien van een digibord. 

Dankjewel aan iedereen namens het oudercomité, de kinderen en het 
schoolteam! 

Proficiat aan Ferre, Dieuwke en de respectievelijke mama’s!  

Zij verkochten de meeste pakketjes  en wonnen de filmtickets!   

 

December 

 overal glitter en bling bling  

veel lichtjes  

en fonkelende sterren.  

Het is niet al goud wat blinkt.  

Wat opvalt   

of wie anders   

dan de andere wil zijn 

is daarom niet altijd uniek.  

Authenticiteit  

is oprecht en wijs  

pure ziel  

een hart van goud  

gedreven  

omwille van elke mens  

toekomst maken.  

 Wat echt is  

heeft het mooiste gouden randje.  

Advent: echt wijs!  



 

Kledingophaling 

We organiseren op zaterdag 9 december opnieuw een kledingophaling.                                                                          

Op donderdag 7 en vrijdag 8 december kan  op school reeds kleding worden  afgegeven, evenals bij garage G&A. 

Familienieuws 

Geboorte                                                                                                                                             

Fran, zusje van Guus uit de Bijenklas.                                                                                     

We wensen de ouders en Guus van harte proficiat met dit prille wonder! 

Overlijden 

Mevr. Maria Madeleine Lelièvre, overgrootmoeder van Margaux, Guillaume, Ellâ, Victoria, Staf, Frauke, Ayden en 

Damon 

Mevr. Georgette Willems, mama van juf Sonja (klas L3B) 

Aan de families van de overledenen betuigen we onze christelijke deelneming en wensen  hen veel sterkte toe. 

Isabeau Deleu won de 5e Jeugdpoëzieprijs Melopee 

Voor de 5de maal organiseerde de gemeente Laarne de Jeugdpoëzieprijs Melopee als tegenhanger voor 
de volwassen Melopee Poëzieprijs Laarne die het mooist gepubliceerde gedicht van 2017 bekroont.        
Via de Jeugdpoëzieprijs wordt een jong publiek (11 tot 12 jarigen) betrokken dat op een laagdrempelige 
manier (via scholen) kennismaakt en aan de slag gaat met poëzie. Ouders, familieleden en vrienden kre-
gen ongetwijfeld met enige fierheid het eigen geschreven gedicht onder ogen.                                              
De vijfde en zesde leerjaren van alle scholen in Laarne en Kalken namen deel. Als voorbereiding kregen 4 
scholen, 13 klassen en 222 leerlingen een workshop aangeboden door dichteres Sylvie Marie. Dit resul-
teerde in 209 gedichten, 14 meer dan in 2016.                                                                                                         
De 10-koppige jury, die de zware taak had om uit de talrijke inzendingen 21 genomineerden en uiteinde-
lijk een laureaat aan te duiden, bestond uit een mix van jong en oud, man en vrouw met diverse achter-
gronden (lid Cultuurraad, lid jury Melopee Poëzieprijs Laarne, bestuurslid Speelpleinwerking Rollebolle, 
bestuurslid KSA, oud-medewerker bibliotheek, …). 

Mijn tenen kriebelen – Isabeau Deleu 

Mijn tenen kriebelen 
Mijn benen “wiebelen” 
ik gróei 
ik bloei  
Ik voel mij een beetje raar! 

Mijn knieën doen pijn 
Ai… dit is niet fijn 
Mijn hoofd doet gek 
Volgens mam heb ik soms een grote bek < 
Maar volgens mij is dat niet waar 

Iedereen zegt: wat word jij GROOT 
dan word ik een beetje rood  
Wat heb ik aan deze WOORDEN  
Mijn hoofd zit soms in het verre noorden 
Groot worden is toch ZWAAR  
Wat mijn toekomst ook mag worden 
hoe het later ook mag zijn 
ik blijf vandaag nog even 
nog even klein! 

 



Project 5e leerjaar 

Eind vorig schooljaar schreef het vijfde leerjaar zich in als mogelijke 
deelnemer van My Machine.  

 Ondertussen is één van de ontwerpen, de cupcakedrum machine, geselecteerd om verder  

 uit te bouwen. Nemen jullie een kijkje op mymachinevlaanderen.be om mee te volgen? 

Nieuws uit het 2e leerjaar ... 

Eén van de hoofddoelstellingen in het tweede leerjaar is het technisch en functioneel lezen        

bevorderen. We maken daar dan ook veel tijd voor vrij. Naast de wekelijkse les technisch lezen, 

het wekelijkse leesmomentje met de kinderen uit het 5° leerjaar en de leesmap die elke dag       

bijgehouden wordt, doen we in de klas ook aan kwartierlezen. Iedere dag lezen de kinderen van 

10u30 tot 10u45 in een boek dat ze zelf gekozen hebben.  

Tijdens deze lessen proberen we de kinderen vooral het plezier in het lezen bij te brengen. Ze lezen 

dan boeken of strips die ze graag  willen lezen, of die nu technisch moeilijk of gemakkelijk zijn, 

maakt niet zo veel uit. Of het nu een boek is met weinig of veel prenten ook dat is niet zo belang-

rijk. Plezier beleven aan het boek is tijdens deze lessen de grootste doelstelling, want we moeten 

ervoor zorgen dat ze de liefde voor het lezen te pakken krijgen.   

We doen dit allemaal niet zomaar. Het tijdstip om te lezen om 10u30 is ook niet zomaar gekozen. Het is weten-

schappelijk bewezen dat een kwartiertje lezen na de voormiddagspeeltijd ideaal is om de concentratie na een 

speeltijd terug op peil te krijgen. Door zo veel te lezen willen we de kinderen goed voorbereiden 

op hun toekomstig leven in de maatschappij. In Vlaanderen zijn er op dit moment  800.000 volwas-

senen die onvoldoende kunnen lezen en schrijven om goed te kunnen functioneren in de maat-

schappij. Dit aantal daalt niet. 17% van de groep 15-jarigen is onvoldoende geletterd, en deze 

groep groeit. Slechts 30 % van de jongeren is aan het eind van het secundair onderwijs voldoende 

functioneel geletterd.                                                                                                                                    

Slechts 6 leerlingen op de 10 zeggen dat ze van lezen genieten. Dat zijn cijfers waar we toch even 

moeten blijven bij stilstaan. Daarom maken wij zoveel tijd vrij om het technisch en functioneel lezen van onze kin-

deren te bevorderen. 

  

6e leerjaar— Vlaamse Junior STEM-Olympiade 

De Vlaamse Junior STEM Olympiade wil jongeren hun technologisch talent laten ontdekken, de belangstelling voor 

technologie aanwakkeren, de waardering voor het vakgebied vergroten, de maatschappelijke beeldvorming rond 

technologie bijstellen, en leerlingen uit het lager onderwijs stimuleren om een opleiding in de technologie te vol-

gen. Ook in technologie kan je uitblinken!  

Tijdens de voorronde kregen de leerlingen een reeks uitdagende en maatschappelijk  meer-

keuzevragen voorgeschoteld. Dit gebeurde in onze eigen school, onder het waakzame oog 

van juf Tessa, juf Ann en juf Evelien. De 48 leerlingen met de hoogste score en de 8 beste 

leerlingen uit Nederland,  zijn daarna geselecteerd om het tegen elkaar op te nemen in de 

finaleronde.  

Febe De Meester uit klas 6A mag op zaterdag 2 december in Sint-Katelijne -Waver deelne-

men aan de finaleronde. Een reeks meerkeuzevragen en enkele praktische proeven staan 

dus nog op het programma.  



 

        Wij zijn solidair … 

 

 

 

 

In aanloop naar Kerstmis zetten alle kinderen van onze school zich in voor het goede doel. We houden 

een sponsortocht in de Warmste Week en willen de opbrengst schenken aan Lola for Life dat op zijn 

beurt het opgehaalde bedrag overmaakt aan Oigo. 

Op maandagvoormiddag 18 december sporten en wandelen we. ‘s Namiddags zullen leden van Oigo ons 

vergasten op lekkere chocomelk.                                        

 6 november….                                Nieuwe vriendjes in de klas! 

Wat was dat een spannende dag voor onze 5 kleine kapoentjes die voor het eerst naar school kwamen!   

Je kleine kapoen zomaar afgeven aan de juf of tot aan de rode lijn van de speelplaats brengen verloopt 

niet altijd van zelfsprekend. Sommigen laten dan wel eens een traantje!                                                         

Wij zijn op zoek gegaan om peuters daarbij te helpen en zijn daarom naar de grote ‘PEUTERDAG’ (een 

navorming) geweest. Daar kregen we heel veel informatie over de routinemomentjes bij peuters.                                                                                

Een van de dingen die we opmerkten was dat routinemomentjes zoals boekentas nemen, jas aandoen, 

naar het toilet gaan….heel belangrijk zijn omdat de peuters een gevoel van vertrouwen, veiligheid en ze-

kerheid krijgen.                                                                                                                                                             

Het is ook niet zo vanzelfsprekend dat een peuter gewoon wordt om de aandacht te delen in grote 

groep….                                                                                                                                                                             

Een peuter moet dus wennen aan  de structuur waarin deze routinemomentjes verlopen.                                                                           

Deze momentjes zijn dan ook heel waardevol en kunnen bijdragen tot de totale ontwikkeling van een 

peuter. Het is daarom logisch dat een groot deel van de tijd in de peuterklas besteed wordt aan dit soort 

ondersteuning.                                                                                                                                                                                              

Maar één ding is zeker: de routinemomentjes zijn heel mooie leermomenten voor een PEUTER en óók 

voor de JUF!                                               

Kortom wij hebben genoten van de PEUTERDAG en zijn fier op onze peutertjes. 

Juf Christine en Anneke      

Ieder jaar opnieuw  nodigt de adventsperiode ons uit  

om ‘echt’ te doen wat we kunnen, om ‘echt’ medemens 

te zijn voor een ander. Zo geraken we misschien  met z’n 

allen samen over de meet! Mensen met een hart van 

goud  laten geen mensen achter!  



           

 

   

 

 

Maandag  4 KS en LS  Sinterklaasfeest op school 

   6LA + 6LB  Oorcollege ‘Peer, de liegenaar’ Bijloke – Gent  € 12,50 

Dinsdag 5 3KA + 3KB  Bib 

   4L, 5L, 6L  Bib 

Woensdag 6  1LA, 1LB  Zwemmen        € 4,5 

             3KB  Zwemmen        € 3,5 

Donderdag 7 1L, 2L, 3L  Adventsviering in de kerk (nm) 

   2LA + 2LB  Bib 

Vrijdag  8 1LA, 1LB  CLB op school: gehoortest 

   3LB   Bib 

   4LA, 4LB, 5LA Zwemmen        € 4,5 

   4L, 5L, 6L  Adventsviering in de kerk (vm) 

 

Dinsdag  12 1LA   Medisch onderzoek op school  

   3L, 4L, 5L, 6L Personeelsvergadering  GEEN  STUDIE 

      Schoolraad 

      Oudercomité 

Woensdag 13 3LA, 3LB  Zwemmen        € 4,5 

Vrijdag 15 KS en LS  KERSTMARKT op school– Kouterstraat 3-5 

 

Maandag 18 KS en LS  Sponsortocht: Lola For Life (vm) 

Dinsdag       19  1LB   Medisch onderzoek op school 

     5LB   Uitstap naar Kortrijk ‘My Machine’    € 14 

Woensdag   20 2LA + 2LB  Zwemmen        € 4,5 

Vrijdag 22 LS   Rapport 

   5LB   Zwemmen nummers 1 t.e.m. 10    € 4,5 

   6LA + 6LB  Zwemmen 

22 december tot en met 7 januari 2018  KERSTVAKANTIE ! 

 


