
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paaskrant 2017 



 
 

 

 

 

 

 

Beste ouders, leerling,       

 

Terwijl dit voorwoord wordt getypt, klinken er spelende kinderen op de 

achtergrond. Ze hebben veel plezier in het buiten spelen en leven zich 

uit op de speelplaats en in de tuin.  En dat op 27 maart…  

We genieten van het prachtige weer en het zonnetje!. 

Hopelijk kunnen wij binnenkort aan de slag in onze tuin om hem om te toveren tot                   

een echte belevingstuin waarin de kinderen kunnen op expeditie gaan en echt ravotten.            

De zorg voor ons milieu staat centraal.  Na de vakantie zullen een paar klassen dan ook 

extra aandacht besteden aan afval en vooral hoe we dit kunnen vermijden.    

Recent organiseerde de school haar jaarlijkse sponsorbuffet.  De volledige turnzaal werd 

omgebouwd tot een heuse feestzaal met alles erop en eraan.  Ook hier werd decoratie die 

door de leerlingen werd gemaakt, gebruikt om de zaal te helpen aankleden. 

Voor al deze activiteiten doen wij een beroep op de talenten van alle leerlingen en 

personeelseden.  

De betrokkenheid van de kinderen, het enthousiasme van de leerkrachten, opvoeders en 

paramedisch personeel, de ondersteuning van de administratie, de werkkracht van bus 

begeleiders en onderhoudspersoneel maken van mij een tevreden directeur.  

De inzet van zovelen zorgt ervoor dat de kinderen kunnen leren onder de beste 

omstandigheden.  En natuurlijk is niet elke les even leuk.  Maar elke les heeft zijn nut.  

Immers hoe kan een je project afwerken zonder iets te moeten lezen of uitrekenen, hoe kan 

je koken als je het recept niet kan lezen of iets kan afwegen,…  

Ondertussen ligt de paasvakantie voor ons.  Nog enkele dagen doorwerken en dan kunnen 

we hopelijk genieten van een zonnige rustperiode.  Wij wensen dan ook dat iedereen er      

een leuke tijd kan van maken. 

 

Vriendelijke groet, 

Johan Segers, 

directeur 

 

 

 

 



 
 

Schaatsen 

De klassen B2, B8 en B9 gingen schaatsen. Wat hadden we plezier.                                            

De leerlingen van B9 leerden juf Julie schaatsen. Ze waren zo fier. 

 

Klas S3 in actie  

Kerstwandeling met zelfgebakken koekjes voor de buren.                        Kookactiviteit 

 

Carnavalstoet samen met schoolvriendjes  

 

 

Effe weg 



 
 

Project ”Feesten voor de meesten” 

Het was weer een bewogen maand. Om ons in onze eigen levensbeschouwing te verdiepen 

en in dialoog te gaan met andere levensbeschouwingen organiseerden we met de klassen 

B3 en B6 een themaproject, ‘Feesten voor de meesten’.  

 

Op woensdag 8 februari kwamen we hiervoor 

samen. De leerlingen werden in groepen verdeeld en 

gingen bij verschillende leerkrachten langs om 

vervolgens uitleg te krijgen over verschillende 

religieuze feesten 

(Communie,Lentefeest,Suikerfeest,..).  

Op woensdag 15 februari trokken we de creatieve 

kant op en maakten we kunstwerken rond hetzelfde 

thema.  

 

 

We sloten af op 22 februari met                                 

een tentoonstelling waar we met een hapje 

en een drankje nog eens konden napraten.   

 

 

 

 

 

De leerlingen vonden het een leerrijk en tegelijkertijd een leuk project. De sfeer zat goed!    

Ze hebben nu een beter zicht over hoe andere levensbeschouwingen hun feesten vieren en 

leerden op deze manier van elkaar bij.                                                                                  

Aan de reacties te horen was het zeker voor herhaling vatbaar! 

juf Vera (Rooms Katholieke godsdienst), meester David (Niet Godsdienstige zedenleer) en 

juf Souad  (Islamitische godsdienst) 

 

 

 

 

 

 

 

Pottelspecialiteiten 



 
 

Pyjama-dag 

Wat leuk! 

Toen we vrijdag 17/3 op de bus stapten hadden de begeleidsters en chauffeurs nog hun 

pyjama aan …. Hadden zij zich overslapen ?  

NEEN ! Het was immers Nationale Pyjama – dag ! 

Iedereen dacht op die dag aan de zieke kinderen die de lessen volgen via de computer , zo 

moeten ze niet al te veel missen. En heel dikwijls zet men in de klas op de stoel van de zieke 

leerling de BEDNET POES : zo blijft die leerling aanwezig ! 

Ook wij hadden onze pyjama mee om de lessen gezellig te kunnen volgen: Lien had zelfs 

haar kamerjas mee om het niet te  koud te krijgen en tijdens de pauze scoorde Dedar met 

zijn pantoffels aan !  

We vinden het wel jammer dat niet alle juffen hun pyjama meebrachten.                                  

Maar misschien slapen zij wel in Chanel Nr 5 …..    

Groetjes B7 

 

 

 

 

 

 

 

Niveaulezen 

Op vrijdagnamiddag is het niveaulezen met klas B9 en B6.                         

We lezen erg spannende boekjes en maken leuke opdrachten .                

Lezen in groepjes vinden we plezant. 

 

 

 

Pottelspecialiteiten 

 



 
 

De grote ‘Sponsormenu’  

Weken gingen eraan vooraf, tot het uiteindelijk resultaat mocht bewonderd worden!  

De gymzaal was omgetoverd tot een heuse feestzaal met ‘Ballroom-allures’.                  

Kroonluchters zwevend door de ruimte accentueerden de feestelijke sfeer waarin alles zich 

weerspiegelde.  Het centrale eiland als blikvanger en met rondom dan het hele gebeuren          

van ‘walking and talking and having a good time all over the place….’.                                            

De bediening met z’n allen in een gedistingeerd ‘black’.                                                                 

Dit jaar leverde werkelijk een  top-editie van formaat!                                                                               

Er hing reeds een ‘parfum’ in de lucht van wat ‘lente’ heet….                                                      

Tulpen alom en de eerste chocolade-eitjes waren reeds te rapen uit tenen mandjes !   

Een welgemeende dank aan allen die er ook dit jaar bij wilden zijn!                                              

Dank ook aan de organisatie, alle medewerkers en niet te vergeten de ‘sponsors’                        

van de avond.  

Dankzij u allemaal was deze onvergetelijke avond mogelijk !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pottelspecialiteiten 

 



 
 

Techniek : wat is dat en wat doen ze? 

Techniek is niet meer weg te denken uit ons leven : elke dag gebruiken we onze 

smartphone, veel kinderen hebben thuis een PSP, techniek speelt ook een rol bij onze 

(elektrische) fiets, … . 

We geven elke week een uurtje techniek in klas S2. We leren de leerlingen verantwoord om 

te gaan met techniek en experimenteren met verschillende materialen en gereedschappen. 

Enkele voorbeelden :  

Kaarsen gieten. 

Rond de kerstperiode maakten we kaarsen.       

We leerden op een veilige manier met vuur 

omgaan. 

 

 

 

Een poppenhuis 

We ontdekten dat een poppenhuis m.b.v. een foto in elkaar 

steken niet zo eenvoudig is. Door samen te werken, 

slaagden we er toch in de kleuters hun nieuwe poppenhuis 

af te werken en te bezorgen. 

 

 

In de tuin. 

We profiteerden van het mooie lenteweer om in de tuin 

te werken. Het was hoog tijd om de siergrassen te 

kortwieken Groot was onze verrassing toen we te 

midden de grassen een broedende eend ontdekten. 

 

 

Met naald en draad. 

Voor dikke truiendag gingen we met naald en draad aan        

de slag om een zelfgemaakte bloem op een muts te naaien. 

  

 

Mijn kastje. 

We kregen elk een (nacht)kastje, hiervan hebben we al het vernis 

afgeschuurd. We mochten zelf de verf kiezen  

en zijn nu bezig met het schilderen. 

 

We ontdekken dat het soms moeilijker is dan we vooraf dachten. 

Maar vooral dat techniek heel boeiend en leuk kan zijn. 

       

 S2/GOK 

 

Pottelspecialiteiten 

 



 
 

IMOG: zwerfvuilactie 

 

 

De Tipi weet wat feesten is  !!! 

In de Tipi is het elke dag party-tijd 

 

 

 

 

 

 

Pottelspecialiteiten 

 



 
 

Belangrijke data:  

*Er is paasvakantie van zaterdag 1april 2017 tot en met maandag17 april 2017.                   

*Feest van de arbeid 1mei 2017: geen school                                                                               

*Op woensdag  24 mei 2017 is er een pedagogische studiedag voor de leerkrachten.          

De kinderen hebben die dag geen school.                                                                                      

*Op donderdag 25 mei 2017 (O.L.H. Hemelvaart) en op vrijdag 26 mei 2017, is er geen 

school.                                                                                                                            

-*Pinkstermaandag 5 juni 2017: geen school                                                                                   

*Op zaterdag 24 juni 2017 gaat ons schoolfeest door.                                                                   

*Op dinsdag 27 juni 2017 krijgen de leerlingen hun 3de rapport +oudercontact.                         

*Op zaterdag1 juli 2017 start de zomervakantie.                                                                           

Deze duurt tot en met donderdag 31 augustus 2017. 

 

 

Oorblazertje                                                                          

Lander Verhaeghe uit de klas A1 werd in januari grote broer van Kobe. 

 

 

Communie volgend schooljaar! 

De eerste communie op onze school vindt om de twee jaar plaats. Dit jaar niet, dus volgend 

schooljaar weer wel. We geven u alvast de volgende datum mee : zaterdag 26 mei 2018 om 

10.30 u. 

U kan vanaf nu de naam van uw kind al opgeven mocht u dat willen via de schoolagenda of 

rechtstreeks aan juf Katie of juf Vera maar in september worden ook de nodige papieren  

hiervoor meegegeven. 

Het vormsel is wel een jaarlijkse aangelegenheid want die gaat door op de parochie waar u 

woont omdat daar dan ook de catecheselessen georganiseerd worden. De godsdienstjuffen 

helpen u graag op weg hiermee mocht u niet het juiste contact kunnen leggen. Enkel de 

uitzonderingen (in overleg met de juf Katie of juf Vera) sluiten aan bij de tweejaarlijkse viering 

van de eerste communicanten. 

De eerste communie en het vormsel zijn een vrije keuze. Enkel als u overtuigd bent van              

de waarde hiervan heeft het zin om hieraan deel te nemen. Uw kind kan ook katholieke 

godsdienst volgen zonder dat u hiervoor kiest. 

 

 

 

 

 

 

Info aan de ouders 



 
 

De schoolraad 

De afgelopen maanden werden gebruikt voor de verkiezing van een nieuwe schoolraad.   

De schoolraad is een adviesorgaan dat de directeur bijstaat in het maken van beslissingen.  

Zo kan de schoolraad adviezen geven over financiële zaken, het organiseren van                       

de klassen, uitstappen van klassen,….                                                                                             

Zij kunnen eveneens adviezen geven aan de raad van bestuur van onze scholengroep. 

De schoolraad bestaat uit drie ouders, drie personeelsleden en twee personen uit                      

de sociaal-economische milieus.   

De leden van onze schoolraad zijn :   

-Elhasnaoi Nadia                                                                                                                           

-Dedier Alexia                                                                                                                                       

-Dejaeghere Wouter                                                                                                                    

-Bruggeman Ulla                                                                                                                                      

-Claus Chiara                                                                                                                                          

-Toye Katrien                                                                                                                                         

-Winne Yvan                                                                                                                                                

-Demaertelaere Dirk.   

De nieuwe schoolraad start zijn werkzaamheden op 01 april 2017. 

Mocht u vragen of suggesties hebben , dan je deze steeds doorgeven.  

 

Nieuwe leerlingen  

Hanne Malisse 

Britt Christiaens 

Loïc Vermeulen 

Yassine Liou 

Aminn Mohammed Laaraj 

Andy Ghillemyn 

Pablo Deroose 

Conde Minata 

Winnaar vorige wedstrijd:    

 

 

 

 

 

                                                         Chanaya Ryckewaert uit klas B4 

Info aan de ouders 



 
 

Nog enkele actie-beelden. 

 

 

 

 

Hamertje-tik voor gevorderden.

  

 

 

 

De chef-kok. 

 

     

 

 

 

 

 

 

       

 

Leren omgaan met een zaag. 

 

 

                                    

                                                                                                                     Big smile voor de camera! 

 

Enkel door samen te werken kan het 

lukken. 

      

  Werken met snoeitangen. 

   Waren dat jouw tenen? 

 

 



 
 

Wie  …  Wa  …   Wedstrijd!!! 

 

  

 

 

 

      
 

 

 

 

 

Kleur , versier of maak van dit ei een grappig paasei.                          

Geef je tekening na de paasvakantie af aan juf Katie. 

    

naam :…… ……………….                           klas:…………… 

 


