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 DURF GROEIEN  

 Twee werkwoorden.  

 Er is werk aan de winkel.  

 Eerst durven.  

 Durven in de zin van  

 je niet laten tegenhouden  

 door angsten en onzekerheden.  

 Het is een oproep om moed te hebben.  

 En dan is er groeien.  

 Een aanmoediging  

 om niet te vlug tevreden te zijn  

 om je mogelijkheden te verkennen  

 om je talenten te ontdekken  

 om je kansen te benutten  

 om te willen vooruitgaan  

 om jezelf te overstijgen.  

 Zo is DURVEN GROEIEN  

 ook onder Gods zegen  

 MOGEN BETER WORDEN  

 als mens  

 als klas (of groep) 

 als school (of wereld).  

 Durven we?  

 

Onderwijs?  

Vurig vormen!  

Warm wekken!  

Leren leven!  



 

Inschrijvingen 

Kinderen die geboren zijn in 2016 kunnen reeds ingeschreven worden. Neem contact op via de website, 

of via mail of een telefoontje. De directeur maakt graag tijd voor de inschrijving. 

Taalinitiatie in het 3e leerjaar A 

Op vrijdag 19 januari het 1e lesuur na de middag waren we er helemaal klaar voor om Frans te leren. We 

stonden in startblokken en we gingen van start! We leerden ‘ik heet’ en ‘ik 

ben’ zeggen in het Frans.  

We oefenden eerst samen hoe we ‘ik heet’ of ‘ik ben’ moesten zeggen en 

daarna was het tijd voor een spelletje!  

We zongen het liedje « Toi, toi, comment tu t’ap-

pelles? Toi, toi, tu t’appelles comment ? ». Hadden 

jullie het al door dat dit ‘Hoe heet jij?’ betekent? 

We zongen het lied en gooiden met een bal naar een 

medeleerling. Die moest zich dan voorstellen.  

Het lukte ons echt al heel goed! 

Dit vonden we van de les: 

Groetjes,  

Het derde leerjaar A 



Poëzieweek 



 

Thema dinosaurussen in de vlinderklas 
Dino, dino waar ben jij? Jij groot, groot beest zat eerst in een ei! 

Een kijkje in de vlinderklas!  

Of is het nu de dinoklas?!  

In september mochten de kleuters uit de 
vlinderklas vertellen over wat ze graag 
wilden leren. Er kwamen heel wat onder-
werpen aan bod waaronder het zieken-
huis, de natuur, wilde dieren, oceanen en 
… dinosaurussen!  
Een thema dat altijd populair is. Fossielen, 
de oertijd, dino’ s die miljoenen jaren ge-
leden op deze planeet leefden. Fascine-
rend gewoon!  
 
We gingen in de klas van start met een 
waarneming van verschillende dino’s. 
Sommigen hebben stekels, anderen pla-
ten. 
De ene aten planten, de andere vlees.  
We leerden ook hoe we planteneters en 
vleeseters konden onderscheiden via en-
kele kenmerken.  
 
Wat deden we nog? We knutselden een 
vulkaan met papier-maché, we maakten 
een reuzepuzzel van wel 205 stukken!!  
De kleuters kwamen ook op het idee om 
dinonesten te maken voor de eieren.  
Ze maakten er een heuse dinoklas van!  

Een pneumatische dino? 

Er wordt aan alles zeer veel aandacht be-
steed. Aan muzische of wiskundige activi-
teiten, maar ook aan technische. Pneuma-
tisch is eigenlijk een moeilijker woord 
voor “aangedreven door luchtdruk”. Sa-
men met de kleuters onderzochten we 
hoe dit nu juist zat. We bevestigden 2 
spuiten aan elkaar met een stuk van een 
plastic buisje ertussen. We duwden op de 
ene spuit en… De andere spuit ging om-
hoog!! De kleuters begrepen al snel dat 
de lucht de andere spuit omhoog duwde.  

 

https://photos.app.goo.gl/2FJapxEHyaKmoGUf2  

En zo maakten ze op een makkelijke manier 
kennis met luchtdruk. We gingen snel aan de 
slag en maakten een pneumatische dino!  
De bek van de dino gaat dus open door ons 
systeem van de 2 spuiten en het plastic buis-
je. Fantastisch! (Via de link onder de foto kan 
je het filmpje van de pneumatische dino 
zien.) 
Wil je op de hoogte blijven van onze ontdek-
kingen en avonturen? Dan kan je altijd eens 
een kijkje nemen naar onze foto’s door op de 
website te klikken op de vlinderklas!  

 
We maakten een prachtige 
vulkaan. De kinderen vonden 
dit fantastisch om te doen!  
 
• Eerst zorgden we voor de 

basis, het’ geraamte’ van de 
vulkaan. 

 
• Daarna konden we de basis 

opvullen met proppen kran-
tenpapier en behangerslijm. 

 
• Vervolgens kwamen er laag-

jes krantenpapier over onze 
vulkaan met voldoende be-
hangerslijm. 

 
•Tot slot verfden we onze vul-

kaan.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Juf, ons vuil  
maken is echt zo 

leuk!” 
 

Thema dino’ s in de vlinderklas!  

https://photos.app.goo.gl/2FJapxEHyaKmoGUf2


 Nieuw meubilair in de refters voor de kleuters 
 
Op 15 december konden we genieten van een gezellige drukte op de kerstmarkt die doorging op de kleu-
terschool. Het was mooi weer en velen vonden de weg naar onze school.  
 
Na de kerstvakantie startte de pizzaverkoop en net als vorig jaar mogen we tevreden zijn met de verkoop 
van 525 pizza’s. 
 
Met de opbrengst van beide acties konden we het nieuwe meubilair (tafeltjes en stoeltjes) grotendeels 
aankopen.  
Ondertussen maken de kleuters al gebruik van het meubilair. 
 

Wet op de privacy 

Vanaf 25 mei 2018 komt er een aanpassing in het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens. 

Op school bereiden we ons hier inmiddels op voor. 

Bij aanvang van het schooljaar vragen wij toestemming aan jullie, ouders, om foto’s, en ander beeldmate-

riaal van jullie kind(eren) te mogen plaatsen op de website, of in de schoolinfo. Wij respecteren de keuze 

die jullie als ouder hierin maken. 

We vragen toch om met enige voorzorg om te gaan met foto’s uit klassen  en deze niet zomaar op sociale 

media te plaatsen. Wij weten wie en wat niet op de website mag gepubliceerd worden, maar als ouders 

weten jullie dat niet altijd. Mogen we vragen hier ook rekening mee te houden? 

Oudercontacten lagere school 

Op 26 en 27 februari gaan de oudercontacten door voor de kinderen in de lagere school. 

Vanaf 5 februari kan er digitaal ingeschreven worden via de website van de school. Daar kies je eerst de 

klas van je zoon/dochter en dan de optie voor 26 of 27 februari. Daarna kan je aanduiden op welk uur je 

aanwezig zal zijn. 

Om geen twijfel te doen ontstaan over het gekozen uur zal de juf/meester na de krokusvakantie nog een 

bevestiging meegeven via de agenda.  

Dankjewel ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poëzieweek—gedichtendag in  het 1e leerjaar 



Vrij podium op 1 en 2 maart 

De kinderen van het 4e, 5e en 6e leerjaar geven het beste van zichzelf op hun “VRIJ PODIUM” .        

Kaarten kunnen reeds besteld worden voor de voorstelling op donderdagavond, vrijdagnamiddag en vrij-

dagavond. 

Afwezigheid leerkrachten … lerarentekort … 

Elke week komt ‘onderwijs’ wel in de media. Zo kwam ook het lerarentekort ter sprake. Dit is niet alleen 
in het secundair onderwijs, maar ook in het basisonderwijs. Lieven Boeve ziet het als een prioriteit waar-
van eerst werk moet gemaakt worden. De onderwijsminister bekijkt opnieuw de optie van de vervan-
gingspools.  

Af en toe merk ik dat er ongerustheid is als de juf/meester afwezig is (wegens ziekte of nascholing) en 
een klas moet worden opgevangen. Ik licht dan ook graag even toe hoe we op school alles in het werk 
stellen om: 

 een vervangende leerkracht(en) te vinden. Jammer genoeg moeten we soms even wachten tot een 

juf/meester vrij komt. We mogen tot hiertoe van geluk spreken en hebben lange vervangingen 

reeds vrij goed kunnen opvangen. 

 de klasgroep zo weinig mogelijk te verdelen over andere klassen heen. Toch kan het wel eens niet 

anders. De juf/meester van de parallelklas neemt al eens beide klassen samen, de zorgcoördina-

tor—gymjuf en ikzelf als directeur springen ook bij om een afwezigheid op te vangen.  

Vooral bij het verdelen van een klasgroep wegen we steeds af wat  het beste is voor het kind. We vragen 

hier dan ook enig begrip voor als dit zich voordoet. 

Bij vragen kan u zich steeds wenden tot de directeur. 

   Boekenbeurs op donderdag 8 maart 2018 

   Maart is jeugdboekenmaand.  

   We organiseren op school dan een boekenbeurs in de turnzaal.   

   Kom je even langs vanaf 15.10u. ? 

   We bezorgen na de krokusvakantie nog een uitnodiging. 

 

Familienieuws 

Overlijden 

Dhr. André Lagaert, overgrootvader van Imke (Bijtjesklas) 

Aan de familie van de overledene wensen we veel sterkte  toe! 

 

Ecologisch tuinieren—Samentuinproject met Woonzorgcentrum  Hof ten Kouter 

Na enkele vergaderingen,  lesmomenten ecologisch tuinieren en de voorbereidende werken is het einde-

lijk zover. 

De kinderen van het 3e leerjaar B trekken op maandag 5 februari hun tuinmanskleren aan om mee te hel-

pen bij het planten van fruitboompjes en struiken in de tuin van het woonzorgcentrum. 



           

 

   

 

Vrijdag 2 KS + LS Maria Lichtmis – Pannenkoekenbak door oudercomité 
   1L  Naar de kinderboerderij      € 8 
   5L  Zwemmen          € 4,5 

Zaterdag 3   repetitie vrij podium (vm) 

Maandag 5   Week tegen het pesten 

   3LA  Bib 

Dinsdag      6  3KB  Bib 

     4L, 5L, 6L Bib 

Woensdag 7 2L, 4L, 6L Gezond ontbijt        € 1 

                               3L  Zwemmen         € 4,5 

   KS  Carnavalsfeest 

     Repetitie vrij podium (nm) 

Donderdag 8 2L  Bib 

Vrijdag 9 LS  Rapport 

   3LB  Bib 

 LS  Carnavalsfeest (in turnzaal—nm) 

 

Maandag 19 KS  Workshop: Wat is er aan de hand in Viesvuilland? 

   2L  Sportweek tot en met 23 februari. 

Dinsdag 20 KS + LS Personeelsvergadering: GEEN  STUDIE 

   3L  Digitale wolven op school      € 2,5 

   20u.  Oudercomité 

Woensdag  21  3KB  Zwemmen          € 3,5 

     1L  Zwemmen          € 4,5 

Vrijdag 23 5L  Zwemmen         € 4,5 

Zaterdag 24 KS  Kijkvoormiddag in de kleuterschool 

Maandag 26 LS  Oudercontacten—GEEN STUDIE 

   3L  Bezoek kasteel Laarne- Erfgoeddag 

Dinsdag 27 LS  Oudercontacten—GEEN STUDIE 

                               3L  Bezoek kunstacademie – Wetteren         € 2 

                               3KB  Bib                                                                                                                                                           

   4L  Bezoek kasteel Laarne– Erfgoeddag 

Woensdag 28 KS + LS Pedagogische studiedag: GEEN SCHOOL 


