
                                                                                             

Beste (groot)ouder 
Dag jongen  
Hallo meisje 
Gegroet iedereen 
 

Net voor de kerstvakantie ontving elk kind een bladwijzer met  
De boodschap ‘Zullen we dromen dat al onze wensen uitkomen …’. 
Een gelukkig en gezond 2021! Ik wens het iedereen van harte toe.  
 

‘Ondertussen begin ik, als nieuwe directeur, mijn plaats te vinden in Haasdonk; de 
gewoonten en gebruiken van onze school, de samenwerking met het schoolteam, het reilen 
en zeilen in het dorp, de contacten met leerlingen en ouders … Stilaan blijven de namen 
van de vele gezichtjes in mijn geheugen hangen. Wat mij als ‘buitenstaander’ de eerste 
momenten, toen ik de school binnenstapte, opviel, was de gezellige sfeer die  het gebouw 
en haar omgeving uitstraalde. De langwerpige speelplaats, de prachtige speeltuin, het apart 
bureel en secretariaat, het gebouw met haar steunpilaren, … maken van onze school een 
gezellige stek.’ 
 

Met deze zinnen beschreef ik mijn eerste indrukken in de eerste schoolkrant als startend 
directeur op de Vrije Basisschool Wonderwijs.  13 jaar later blik ik met een dankbaar gevoel 
terug. Ik heb heel wat kinderen en (groot)ouders mogen ontmoeten. Dank aan alle mama’s 
en papa’s voor hun vertrouwen in onze school. Daarnaast mocht ik samenwerken met een 
schoolteam dat gedurende de jaren met de nodige zorg kinderen deed groeien in hun 
ontwikkeling. Samen zijn we een pak rijker geworden zowel op professioneel als op 
persoonlijk vlak. De fysieke uitstraling van het schoolgebouw en omgeving onderging een 
metamorfose en is nog volop in beweging. 
 

In de  loop der jaren mocht ik heel wat mensen  ontmoeten; oudercomité, schoolraad, 
bestuursorgaan, andere scholen, parochie, Zustergemeenschap O.L.Vrouw Beveren, 
gemeente en externen. Dank aan ieder voor de fijne samenwerking, de opbouwende 
gesprekken en  de persoonlijke babbels.  
 

Na 15 jaar directeur zijn, ga ik mijn horizonten verruimen. Geen vaarwel maar tot ziens!  
 

Deze schoolkrant geeft een algemeen beeld van het reilen en zeilen op onze school 
gedurende de voorbije drie maanden. 
 

Veel kijk- en leesplezier. 
 

Dir. Bert 
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Flitsactie 
 
Flits is de wintercampagne van het Octopusplan waarmee scholen in de 

donkere periode ouders en leerlingen 
aanmoedigen om te voet of met de fiets 
naar school te gaan. Want zich actief 
verplaatsen is gezond, milieuvriendelijk, 
beter voor het klimaat, goedkoop en 
draagt bij tot een veilige 
schoolomgeving. Kinderen vinden het in 

de winter ook leuk om te strappen. Op die manier zitten ze fris en monter in 
de klas. Daarnaast gaat er ook aandacht naar zichtbaarheid zoals fietsverlichting 
en fluomateriaal. Flits tracht zo de verdubbeling van het autogebruik in de 
winter terug te dringen. 
Leerlingen verdienen vier stickerdelen voor hun flitskaart via controles en 
schoolopdrachten. 

 

De Campagne sluit af met een FLITSdag op vrijdag 12 februari 2021. Leerlingen 
komen dan in hun meest opvallende fluo-outfit naar school (fluokleren, 
fluoschmink, fluopruik, reflecterende attributen, ...). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Grej of the day – Ding van de dag 
 
Twee keer per maand geven de klasleerkrachten van de bovenbouw de kinderen 
een raadsel mee naar huis. Thuis gaan ze alleen of in gesprek met ouders  op 
zoek naar wat de oplossing zou kunnen zijn. Daags nadien worden in de klas 
de mogelijke  antwoorden verzameld. Hierop volgt dan een korte les (max. 10 
min) over het onderwerp.  
Via ‘Grej of the day’ wil de school de leermotivatie van de kinderen bevorderen, 
ouderbetrokkenheid vergroten en op lange termijn kennis uit allerlei gebieden 
met elkaar in verband brengen. 
 
Volgende onderwerpen kwamen de afgelopen maanden aan bod; Martin 
Luther King, Hunebedden, Belgisch trekpaard, Piramiden van Gizeh en Dalai 
Lama. 
 
Op het tussenverdiep van de school hangt een wereldkaart. Telkens een 
onderwerp is besproken, wordt een foto van het ding of persoon opgehangen 
bij het land van herkomst.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eerste Communie 
 
Elk jaar kijken leerlingen van het 1ste leerjaar uit naar de eerste ontmoeting met 
hun vriend Jezus. Ook vorig schooljaar was dat niet anders. Helaas werd door 
de pandemie de viering uitgesteld naar dit schooljaar. De kinderen moesten 
even wachten op het ontvangen van hun eerste hostie. Met een beperkt aantal 
personen per gezin en geen andere parochianen in de parochiekerk werd de 
viering op 20 september een zeer rustig en intiem gebeuren.  



 
 
Proficiat aan Joppe, Siets, Jinne, Lisse, Arthur, Florian, 
Thibault, Moranne, Lore, Mats, Finn, Aline, Henriq en 
Briek. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     Dit schooljaar gaat onder voorbehoud  
                                     de Eerste Communieviering door op  
                                     zondag 9 mei om 9.00 uur in de  
                                     parochiekerk.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHOOLNIEUWS 
 

Sint 
 

Op maandag 30 november kreeg directeur Bert een heel speciaal bericht. 
Zwarte Piet vroeg of hij even mocht telefoneren. Met de nodige spanning 
wachtte hij op de boodschap die hoofdpiet aan hem vertellen. Om dit speciale 
moment te delen, besloot directeur Bert het telefoongesprek op te nemen. In 
de namiddag konden de kinderen het filmpje in de klas bekijken. 
 

 
  
Zwarte Piet vertelde dat hij niet weet of de Sint met Corona wel naar onze 
school zou komen. Voor alle zekerheid had hij reeds alle klascadeau’s in de 
refter geplaatst. De pakjes zaten wel stevig vast aan elkaar met een cijferslot 
zodat niemand ze kon meenemen. Elke dag zou directeur Bert een omslag met 
een opdracht krijgen van Zwarte Piet. Deze moest hij of Wonder en Wijsje 
bezorgen aan de kinderen. Wanneer  ze de opdrachten uitvoerden kregen ze 
elke keer een cijfer van het slot. 
In de loop van die week werden raadsel en bewerkingen opgelost. Moest men 
opzoek naar verstopte spullen. De grijze hersencellen gingen in overdrive. 
 
Op vrijdag 4 december, een winderige dag, was het bang afwachten of we nu 
de goedheilige man mochten ontvangen op onze school. Donderdagavond 
hadden enkele juffen, administratief medewerkster en directeur alvast de 
turnzaal coronaproof klaargezet en feestelijk versierd.  
 
 

Hallo! Met 

Zwarte Piet! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klokslag 9 uur kwamen de Sint en twee Pieten door het schoolhek gewandeld. 
Alcoholgels en anderhalve meter ‘handstokken’ binnen handbereik.  
Directeur Bert mocht aan elke klas het heuglijke nieuws gaan vertellen. 
Groot en klein brachten per klasbubbel een dans, een versje, een muzikaal 
intermezzo … voor de Sint en Pieten. En jawel … alle klassen konden de 
cijfercodes van de sloten kraken. Iedereen mocht blijgezind met een mooie 
herinnering en een leuk cadeau huiswaarts keren.   
 



Advent – Kerstmis 
 
Op 30 november, 1 dagje na de 1ste zondag van de advent, werd in elke klas de 
1ste kaars op de adventskrans ontstoken. Vol verwachting uitkijkend naar de  
geboorte van Jezus, brachten de daaropvolgende 3 weken meerdere kaarsen 

licht in deze donkere periode. Op de 
speelplaats zorgde een boom met lichtjes, 
sterretjes en een kerststal voor de nodige 
sfeer.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Door de veiligheidsmaatregelen mochten we 
met de ganse school geen gezamenlijk 
bezinningsmoment organiseren net voor  we 
de kerstvakantie ingingen. Daarom werd in 
verschillende  klassen, in intieme sfeer, stilgestaan bij hét vreugdemoment; de 
geboorte van een kind dat de wereld zou veranderen.  



Nieuwjaarswensen 6de leerjaar 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Niet zomaar ‘wensen’ aan iedereen, maar mijn allerbeste wensen gewenst. 
Ook heel veel geluk en blijf gezond! 
 
Ik wens … zo veel! 
Ik wens, ook voor mij. 
Dat oma’s en opa’s terug een grote knuffelbeer mogen worden. 
Dat we weer ‘c’est formidable’ mogen zeggen.  
De pitjes niet meer alleen zijn. Dat ik weer hand in hand met jou kan lopen. 
Zonder de politie aan mijn deur. 
Maar weet je wat ik echt wil? 
‘k Zou CORONA tussen mijn vingers knijpen met al mijn activiteiten op 
mijn buik geplakt. 
DAT! DAT wens ik.  
En nog veel meer! 
 
Ik wens je een tof jaar. Hopelijk is het een jaar waarbij Corona niet is 
uitgenodigd. Als dat is, kunnen we eindelijk eens doen wat we willen.  
 
Samen één! Ik wens iedereen een tof jaar. Samen met het vaccin gaan we onze 
slag slaan en doen we het licht weer aan! 
 
 
 
 



Ik wens voor 2021 dat het een normaal jaar mag zijn. Geen bubbels van vier, 
dat is te klein. Laten we allemaal gewoon eens vrolijk zijn. Vergeet Corona en 
droom weg naar het niets, want als je erin gelooft, komt het allemaal weer 
goed!  
 
 
Iedereen heeft wel eens een slechte dag, maar in 2021 gaat dat hopelijk niet 
meer bestaan. We maken er een top jaar van met ons allemaal!  
 
 
Een fijn 2021! Hopelijk gaat Corona snel voorbij, dan is iedereen weer blij. 
Dan kunnen we terug op café, restaurant en naar de kapper!  
 
 
Iedereen weet dat we een moeilijk jaar achter de rug hebben. Kom we gaan 
ervoor en maken er een top jaar van. 
 
 
Voor 2021 wens ik dat Corona uit ons land is, want samenleven is iets wat ik 
echt mis.  
 
Gelukkig nieuwjaar iedereen! Ik wens dat niemand alleen is in deze moeilijke 
periode.  
 
Ik wens iedereen een gelukkig 2021. Hopelijk start dit jaar beter en kunnen 
we terug met familie en vrienden afspreken.  
 
 
Bloemetjes verwelken, scheepjes vergaan, maar 2021 zal wel blijven bestaan!  
 
 
Ik wens jullie allemaal een top 2021! 
Hopelijk duurt Corona niet meer zo lang. 
Dat iedereen zich kan laten vaccineren. 
Dat we geen feestje meer moeten missen. 
Ik denk dat iedereen hun kot al beu is. 
Heb jij ook al een verzameling mondmaskers?  
 



WENS?! 
Dat iedereen snel gevaccineerd is en dat we die mondmaskers voorgoed 
vergeten.  
Dat we weer kunnen knuffelen met wie we willen. 
Je kan alles zijn. 
Je kan alles worden. 
Het is jouw leven en jij bent de kapitein!  

 
 

Cijferkampioenen in de 2de kleuterklas 
 

Kom dat zien, kom dat zien! De kleuters uit de 2de kleuterklas kennen de 
cijfers van 1 tot 10! 

 
2 weken speelden en werkten we rond de CIJFERS. Overal waar we keken 

zagen we cijfers. 
 

We speelden spelletjes, zongen het cijferlied, maakten cijfers met plasticine, 
papier, duplo, knopen, …  en nog veel meer. 

 
WAUW…1 voor 1 zijn het echte cijferkampioenen! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek bevestigt: schoolstraten zorgen voor gezondere 
kinderen 

Dat een schoolstraat zorgt voor een rustigere en veiligere school-
omgeving is vaak meteen voelbaar. Daarnaast bevestigt onderzoek van de 
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO), het 
Provinciaal Instituut voor Hygiëne en het Vlaams Instituut Gezond Leven 
dat het een positief  effect heeft op  de  gezondheid van leerlingen. De 
onstekingsparameter neemt gemiddeld met 14% af. Ook de elasticiteit van 
de  luchtwegen verbetert, wat het in- en uitademen vergemakkelijkt. Goed 
dat  we een  schoolstraat hebben. Daarnaast is onze school gelegen in  een  
verkeersarme omgeving. Onze schoolkinderen hebben gans de dag door 
weinig last van uitlaatgassen. Twee keer geluk ! 

 

  
 
 
 
 
 
 

7 
10 



 

November, december en januari in klas  3 
 

In het derde leerjaar kabbelt het schooljaar voort… 
Onze lessen worden door uitstapjes niet verstoort!!! 
’s Morgens bij het binnenkomen wordt zachte muziek opgezet. 
Zo wordt de dag rustig ingezet. 

We tekenen… 
We rekenen… 
Blok na blok leren we bij… 
Negatieve getallen, breuken, cijferend 
optellen… het passeerde allemaal al de rij!!! 
Omdat alles corona-proof moet wezen… 
Blijven we in ons klasje 

eten en lezen… 
We proberen het gezellig te maken… 
Zo kunnen die ‘bokes’ beter smaken!!! 
Soms komt juf Rita Boen nog steeds in de klas… 
Bij haar komen muziekinstrumenten, houtskool en 
stillevens goed van pas… 
Ook Juf Sabine, juf Phyby en juf Nina zijn soms van de 
partij… 
Zij staan de juffen bij moeilijke lessen bij!!! 
De Sint, Kerstmis, de nieuwjaarbrieven… 
vol met wensen, geen gezeur, geen grieven!!! 
Ons June… supergelukkig, superblij… 
Want zij kreeg er een zusje Liv bij!!! 
Neen, dit schooljaar hebben we geen tijd om ons te vervelen!!!! 
Al een geluk dat we op de speelplaats nog fijn samen mogen spelen!!!! 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

Het kleurenmonster – 3de kleuterklas  
  

De kleuters van de derde kleuterklas zijn 2 weken aan de slag gegaan met het 
boek ‘het kleurenmonster’. 
Zij leerden op verschillende speelse manieren omgaan met de verschillende 
emoties (blij, boos, bang, verliefd, verdrietig,…) 
Het ging van het kijken in de spiegel tot zich volledig uit te leven op muziek 
in de verf. 
Op het einde van het thema hebben we het verhaal ‘Sorry’ volledig zelf gespeeld 
met aluminiumfolie dat gebruikt werd als spiegel. 
De kleuters zijn echt beginnen leren praten over hun gevoelens. Ze proberen 
nu hun kleine probleempjes al zelf op te lossen met behulp van meneertje ‘Wir 
War’ die  vaak de zorgjes helemaal opeet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 blij-bang-boos-verdrietig  



ZORG OP SCHOOL 
 
 

Midden schooljaar worden de kinderen getest voor lezen. Het lees-
niveaurapport wordt ingevuld telkens de AVI-test wordt afgenomen. Kinderen 
die het hoogste leesniveau hebben behaald , krijgen het leesniveaurapport de 
volgende keer niet meer mee naar huis.  
 
Hier een woordje uitleg over de afname van de leestoets.  
AVI-niveau, wat is dat? 
 
Wat betekent een AVI-niveau? 
Boeken kunnen een bepaald AVI-niveau hebben.  Dat niveau geeft aan of een 
boek veel of weinig moeilijk leesbare woorden bevat. Door een kind een boek 
te geven dat aansluit bij zijn of haar eigen leesniveau, kun je voor meer 
leesplezier zorgen.  Een kind dat een veel te moeilijk boek leest, raakt namelijk 
gefrustreerd en ervaart lezen niet meer als leuk. 
 
Hoe komt mijn kind aan een AVI-niveau? 
Kinderen worden op school getest in januari/februari en in mei/juni.  Dit 
schooljaar namen we de toets ook begin schooljaar af. 
Op basis van die testen wordt bepaald hoe goed een kind technisch kan lezen.  
 
Deze toetsen zijn in de eerste plaats bedoeld om binnen de school zelf te gaan 
kijken waar er leesproblemen zijn, hoe die eruit zien, en hoe ze opgelost 
kunnen worden. De toetsen zorgen er ook voor dat de school de vorderingen 
van alle kinderen zeer goed kan meten en volgen. Op basis van die toetsen 
krijgen alle kinderen een ruw geschat AVI-niveau. De nieuwe AVI-indeling 
heeft 12 niveaus.  
U vindt ze op de curve van het leesniveaurapport. 
 
Welke boekjes mag jouw kind lezen? 
Drie niveaus als leidraad 
Goed lezen doe je door veel te lezen. Daar mag gerust al eens een boekje bij 
zijn dat net iets te gemakkelijk of net iets te moeilijk is.  Als je als ouders maar 
weet hoe je jouw kind moet begeleiden. 
 



1. Beheersingsniveau of AVI-niveau: de boekjes van dit niveau kan je kind 
al helemaal zelfstandig lezen.(groen kruisje op het leesniveaurapport) 

2. Instructieniveau:de boekjes waarmee jouw kind onder begeleiding 
moet oefenen om nog beter te leren lezen. 

3. Frustratieniveau:de boekjes zijn voorlopig nog te moeilijk voor jouw 
kind. 

 
Leesplezier voorop! 
Het AVI-niveau is niet het enige waar je bij het kiezen van een boek op moet 
letten.  Het belangrijkste is dat jouw kind met plezier leest en het gevoel heeft 
dat het zelf mag kiezen wat het leest.  
 
Hoe maak ik het lezen plezierig? 
De volgende tips helpen je om lezen voor je kind plezierig te maken: 

1. Laat je kind zelf kiezen waarover het wil lezen. 
2. Maak bewust tijd om samen met jouw kind te lezen en geef het dan al 

je aandacht. 
3. Bekijk de kaft van het boek samen met jouw kind en tracht te raden 

waarover het zal gaan. 
4. Ga samen met jouw kind op een rustige plaats zitten om te lezen.  

Maak het daar gezellig. 
5. Benadruk vooral wat er al goed of beter gaat.  Leg geen overdreven 

nadruk op de fouten die jouw kind leest. 
6. Lees af en toe ook eens een stukje voor.  Kinderen leren veel uit goede 

leesvoorbeelden.  Je kunt ook een samenleesboek gebruiken dat hier 
speciaal voor gemaakt is, maar dat hoeft niet. 

7. Stop net voor het einde van het boek met lezen en raad samen met 
jouw kind naar de afloop van het verhaal.  Controleer dan of je de 
afloop goed hebt geraden door het laatste stuk te lezen. 

 
Het zorgteam 
 
 
 
 
 
 
 
 



BOUWDOSSIERS 
 

Stap per stap en steen voor steen bouwt de aannemer verder  aan de twee 
nieuwbouwprojecten. Nu de ruwbouwstenen en de daken geplaatst zijn, 
worden de leidingen van de nutsvoorzieningen gelegd. De komende weken en 
maanden volgen de chapewerken, het leggen van plafonds en vloertegels, 
plaatsen van ramen, deuren, toiletten en vast meubilair. Tussentijds wordt een 
nieuw toegangshek geplaatst. 
Wellicht zal de huidige ingang de 
hoofdingang worden. Dit wordt 
nog bekeken. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Binnenzicht polyzaal/eetzaal 
 
Met het schoolteam werd op de studiedag van 2 december nagedacht over de 
speelplaatswerking. De komende maanden  zullen we een visietekst uitschrijven 
en een nieuw ontwerp van speeltuin en speelplaats uitwerken. Dit op basis van 
vijf  redenen om SPEL te maken van de speeltijd. Samen spelen is samen leven. 
Buiten spelen is vrij spelen. Een goede 
veelzijdige speelplaats zorgt voor een 
rijker en intenser spel. Een doordachte 
inrichting en organisatie zorgen voor 
een goede sfeer. En als laatste, speeltijd 
is op adem komen.  
De aannemer zorgt er voor dat de 
speelplaats mooi zal aansluiten aan de 
nieuwbouwprojecten en langs de 
zandbak wordt een kleinere open klas 
gebouwd.   
 
 



 
In de krokusvakantie zal een tweede dossier worden opgestart. Het netwerk zal 
in het oude schoolgebouw volledig vernieuwd worden. Naar de toekomst toe 
zullen we vlotter kunnen surfen. Aansluitend bij dit dossier zullen in het oude 
schoolgebouw nieuwe verwarmingsketels en radiatoren worden geplaatst. Deze 
werken zullen wellicht bij aanvang van de zomer worden uitgevoerd.  
 

FAMILIENIEUWS 
 

Geboorte 
 

Proficiat met de geboorte van Liv op 7 januari 2021. Dochtertje voor  Eveline 
en Kris, zusje voor Wout (1ste lj) en June (3de lj).  
 

Overlijden 
 

Onze oprechte deelneming bij het overlijden van  
Zuster Marie Amandine op 13 september 2020.  
Gewezen kleuterleidster van onze school.  
 
 

DANK - WELKOM 
 
Onze school behoort tot de scholengemeenschap KEI en wordt geleid door 
een bestuursorgaan. Elke school heeft een afgevaardigde van het orgaan die 
in nauw contact staat met de directeur en het personeel. Voor onze school 
was dit jaren dhr. Ludo Verbeuren. Eind december gaf  hij de fakkel door aan 
dhr. Urbain De Langhe. Van harte dank aan Ludo voor zijn engagement. Hij 
heeft  onze  school altijd een warm hart toegedragen. Dank voor de vele, 
ondersteunende gesprekken. Hartelijk welkom aan Urbain.  
 

KALENDER 
 
Belangrijkste data voor de komende  periode. 
 

Di 2 feb   We vieren Lichtmis op school. 
Woe 3 feb   Studiedag – geen school 
Woe 10 maart  Studiedag – geen school 
Zat 13 maart  kennismakingsmoment kleuterafdeling na afspraak 



 

KENNISMAKING – INSCHRIJVING 
 

Wil je je kindje  inschrijven? Wil je kennismaken met onze school? 
Stuur ons een mail en we maken met jou een afspraak. Van harte welkom. 

 
 
 


