
                                                                                             

Beste (groot)ouder 
Dag jongen  
Hallo meisje 
Gegroet iedereen 

 

Na een iet wat gekke zomervakantie, waren we opgelucht dat de school op 1 september in 
code geel mocht opstarten. We hadden stilletjes gehoopt dat we op een normale manier 
konden openen maar helaas bleef dit bij een illusie. Om de gekende reden geen 
traditioneel openingsmoment van het nieuwe schooljaar maar wel een zeer hartig weerzien 
met alle ouders en wonderwijze kinderen.  
 

Stap per stap kwamen vertrouwde en nieuwe gezichtjes onze speelplaats op, niet meer door 
de vertrouwde kleurrijke schoolpoort maar via een voorlopige toegang. Naast het parcours 
dat ze mochten doorlopen, waren ze verwonderd over het gewijzigd schoollandschap. 
Vooral de vele kranen sprongen in het oog van groot en klein. Het beroep kraanman is 
voor de toekomst verzekerd. Begin deze maand mochten enthousiaste leerlingen van het 
4de leerjaar de eerste bouwsteen leggen. Steen voor steen krijgen twee nieuwbouw-
projecten nu vorm. 
 

Voor sommige ouders zal bij het woordje ‘Zill’ een belletje rinkelen. De voorbije 
schooljaren kwam dit op infoavonden en in schoolkrantjes ter sprake. Een klein woord 
met heel veel inhoud. In normale tijden hadden we graag ouders uitgenodigd op een 
interactieve ouderavond rond dit vierletterwoord. Via een kort artikel geven we alvast wat 
meer toelichting.  
 

Daarnaast vind je in dit krantje een synthese van wat er de afgelopen twee maanden binnen 
de schoolmuren en daarbuiten plaatsvond.  
 

En nu maar hopen dat met de nodige 
maatregelen en het overschakelen van 
basisscholen naar code oranje de 
verschillende cijfers in dalende lijn gaan en 
dat we alvast kunnen beginnen dromen van 
betere tijden.  
Draag tussentijds zorg voor elkaar! 
 
Veel leesgenot! 
Groeten 
Dir. Bert 

             ACHTER DE SCHOOLPOORT! 
                                                                                                  schoolkrant    nummer 1 schooljaar 2020-2021 



 

Zin in leven – Zin in leren! 
 
 
‘Zin in leren! Zin in leven!’ is het leerplan voor het Katholiek basisonderwijs in Vlaanderen, 
de onderwijskoepel waar onze school toe behoort. Dit leerplanconcept is officieel vanaf 1 
september van toepassing. 
 

Het leerplan beschrijft alles wat je kind in de basisschool moet leren: 
- Kennis: denken en weten 
- Vaardigheden: doen en handelen 
- Attitudes: voelen en zijn 
- Inzichten: verbanden leggen 

 

Door deze doelen te realiseren bij al onze leerlingen bereiden we hen voor op het leven in 
de 21ste eeuw. 
Wij  willen elk kind zo goed mogelijk omringen met zorg, zodat het ten volle kan 
ontwikkelen. 
 

Wie bepaalt in Vlaanderen wat er moet geleerd worden? 
Bij wat er moet geleerd worden in Vlaanderen zijn verschillende spelers betrokken: 

 De Vlaamse overheid formuleert einddoelen die elk kind moet behalen aan het 
einde van het zesde leerjaar. 

 Katholiek onderwijs Vlaanderen verwerkt die einddoelen tot een eigen leerplan: Zin 
in leren! Zin in leven! 
De Vlaamse bisschoppen formuleren de doelen voor het leergebied Rooms-
katholieke godsdienst. 
Onze leraren gebruiken dit leerplan dagelijks bij het voorbereiden van hun lessen 
en activiteiten. 

 
Om goed te kunnen inspelen op de context van onze school en op de interesse van jouw 
kind kunnen we hier nog leerinhouden aan toevoegen. 
 
Zin in leren! Zin in leven! Waar gaat het om? 
 
Graag leren is belangrijk, want je doet het levenslang. Daarom zijn we kritisch voor de 
leerstof die we aanbieden. Die  moet de moeite waard zijn en aansluiten bij wat jouw kind 
in het verdere leren en leven nodig heeft. 
 
Ten slotte willen we dat jouw kind doorheen het leren en leven op school ontdekt wat 
voor hem/haar in het leven belangrijk is, ook op levensbeschouwelijk vlak.  
 
 
 



Wat moet er geleerd worden? 
Zin in leren! Zin in leven! beschrijft 10 ontwikkelvelden. 
Daar zetten we dagelijks op in. Elk veld is belangrijk. Het bevat de doelen die nodig zijn 
om de totale ontwikkeling van jouw kind te bereiken. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vier ontwikkelvelden bevatten de doelen die betrekking hebben op jouw kind als persoon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zes ontwikkelvelden zijn gericht op de ontwikkeling van alles wat jouw kind nodig heeft 
om te kunnen deelnemen aan de wereld van vandaag en morgen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hoe bereiken we deze doelen? 
 

We streven de best mogelijke ontwikkeling van elke leerling na. Daarbij bepalen we voor 
elke les of activiteit een focus vanuit drie vragen.  
 
                                 Wat heeft jouw kind nodig op dit moment in zijn/haar ontwikkeling? 
 
 
 
 

 



   
                                      Wat gebeurt er in en rond de school en in de wereld  
                                      waarover we het moeten hebben? 
 

    Welke doelen uit het leerplan moeten (nog) niet behaald worden? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij zullen op verschillende manieren werken met jouw kind. De ene keer zullen we het 
sterk leiden. Een andere keer zal het zelfstandig spelen en leren of doen we het samen. 
 
Op die manier komt jouw kind tot actief onderzoeken, beleven, spelen en leren. 
 
We realiseren de  doelen uit Zin in leren! Zin in leven! stap voor stap. Daarbij volgen we 
een leerlijn die aangeeft wat eerst wordt geleerd en wat erop volgt.  
 
We evalueren regelmatig de ontwikkeling van jouw kind en gaan hierover graag met jou 
in gesprek.  
 
Wie graag nog meer  info wenst, kan via de QR-code terecht op de leerplansite. 
 
 
 
 
 
 
 
 



SCHOOLNIEUWS 
 
 

4de leerjaar – strapdag 18 september 2020 
 
Na de speeltijd ging iedereen zijn fiets nemen, want we gingen fietsen dus we gingen weg 
van school. We gingen naar Beveren. Eerst moesten we over een treinspoor. Toen reden 
we op het fietspad. Niet iedereen had een helm op. Toen kwamen we aan een kruispunt. 
Het was moeilijk om over te steken, maar het lukte. We waren bijna bij de parking van de 
atletiek. Toen moesten we oefeningen doen. Dan deden we het mountainbikeparcours,en 
we voetbalden nog wat. Tenslotte fietsten we terug naar school. 
 Léon Andries 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We kregen een strapbandje van de juf. Voor de strapdag 
zijn we gaan fietsen. We reden over een treinspoor en 
een druk kruispunt. Dan kwamen we op de parkeerplaats 
van de atletiek. Daarnaast is een mountainbikeparcours. 
Op de parking zijn we gaan slalommen en hebben we met 
kleurenkaartjes gespeeld. We moesten ook over houten 
planken rijden. Dat was leuk. Dan fietsten we terug naar 
school. Ik was niet moe. 
 Julie Beck 
 
 
Ik kwam ’s morgens met de fiets naar school. De middagspeeltijd was gedaan. Snel de 
fietsen pakken, even de weg en de regels weten en dan waren we vertrokken. Ik fietste als 
tweede in de lange rij. Toen we waren aangekomen, aten we iets en deden we wat 
oefeningen. Dan gingen we naar het allerleukste parcours van België.  Ik heb daar een 
toertje gereden en ben dan gaan voetballen met de vrienden. Er was een probleem : de bal 
was in de beek gerold ! Niet veel later was het tijd om te vertrekken. We reden terug de 
drukke straat over, over het drukke kruispunt, over het treinspoor en zo terug op het 
fietspad. Nog ongeveer 1 km en we waren op school. Eindelijk aangekomen mochten we 
nog even spelen en dan gingen we naar huis. 
 Jeff Van Steelandt 



Bouwdossier - Leerlingen Wonderwijs leggen eerste steen van nieuwbouw 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
    De vierdejaars mochten samen met directeur Bert De Jonghe, René Naenen en William Van           
    Wiele van de vzw Onderwijspatrimonium en architect Geert Van Wesemael de eerste steen  
    leggen. © Kristof Pieters – HLN 6 oktober 2020 
 
HAASDONK De leerlingen van de vrije basisschool Wonderwijs hebben 
al iets om naar uit te kijken tegen volgend schooljaar. Dan zullen ze 
namelijk een nieuwe refter in gebruik kunnen nemen. Dinsdag mochten 
de vierdejaars alvast mee de eerste steen leggen 
 
De nieuwbouw maakt deel uit van een groter masterplan voor de uitbreiding en 
renovatie van de basisschool. De kleuterklassen en toiletten werden eerst 
aangepakt en in juli ging een deel van de gebouwen tegen de vlakte om plaats te 
maken voor een fraaie nieuwbouw. De leerlingen van het vierde jaar mochten 
dinsdag mee de handen uit de mouwen steken voor de officiële eerste steen. 

De bouwheer is de vzw Onderwijspatrimonium van het dekenaat Beveren. De 
nieuwe gebouwen zullen vervolgens verhuurd worden aan de 
Scholengemeenschap Kei Beveren waartoe Wonderwijs behoort. Het totaalbedrag 
van dit bouwproject bedraagt 1,35 miljoen euro. 



 
 
Directeur Bert De Jonghe kijkt al uit naar het eindresultaat. “Het gaat eigenlijk om 
twee gebouwen met daartussen een doorsteek naar de speeltuin”, legt hij uit. “Om 
plaats te maken, moest het vroeger directielokaal worden gesloopt. Er komt nu 
een nieuwe refter met keuken die we ook als polyzaal kunnen gebruiken. 
Daarnaast komt dan het nieuwe directiebureel, het secretariaat en de leraarskamer. 
In het andere gebouw is een beweegruimte voor kleuters en we voorzien ook nog 
een leeshuisje.” 

Als alles volgens plan verloopt, zouden de werken eind april klaar moeten zijn. 
“Aansluitend wordt een deel van de oude 
gebouwen gesloopt om een nieuwe 
hoofdtoegang van het schooldomein te 
creëren. De ingang komt dan aan de kant van 
de parking van de Poerdam. In latere fasen 
volgen ook nog de vernieuwing van de 
verwarming, de renovatie van de turnzaal en 
worden ook de klassen van de lagere school 
nog opgefrist.”  



Dankjewel voor je inzet! 

Zo mooi om te zien hoe jij je met hart en ziel inzet voor de 

kinderen die aan jouw zorg worden toevertrouwd. 

Er wordt veel gevraagd. Geweldig hoe jij iets bijdraagt en 

betekent. 

 
 
 

5 oktober - Dag van de  leerkracht 
 
 
 
 
 
 
 
 
Met een rode loper en een zee van zeepbellen, zo werden de leerkrachten op vrijdag 2 
oktober op hun vertrouwde 
basisschool verwelkomt. In hun 
klas een parkeerkaart, symbolisch 
om af en toe eens halt te houden. 
Op hun klasdeur een 
gepersonaliseerde affiche met hun 
beginletter en een verzameling 
van woorden die naar hen 
verwijzen. Tijdens de middag een 
buffet en aansluitend een hartig 
gebakje. Ondertussen 
doorkliefden kleurrijke ballonnen 
het luchtruim die enkele uren 
daarvoor door elke leerkracht 



onder luid applaus van de leerlingen de lucht ingingen. Later zou blijken dat Juf Kim haar 
ballon het verst was gevlogen. Hij werd gevonden door een kind op het strand van Hoorn 
Terschelling (Nederland). Alle leerkrachten van de scholengemeenschap KEI ontvingen een 
koffertas met logo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Strapdag – 1ste, 2de en 3de leerjaar 
 
Naar jaarlijkse gewoonte werken we op deze dag 
klasoverschrijdend met het eerste, tweede en 
derde leerjaar!  

 

 

 
Er worden enkele fietsparcours geplaatst 
buiten de schoolpoort en de kinderen 
kunnen naar hartenlust fietsen of steppen.  

 

 
Ze oefenen hier heel wat fietsvaardigheden mee 
in.  
Daarnaast spelen zij met trappers, stelten, 
stoepkrijt, rolschaatsen en skateboards op de 
speelplaats.  
 
Onder een stralende zon, genoten we met de drie 
klassen van al die wieltjes! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Hof ter Saksen - Bezoek Arboretum – 2de leerjaar  
 
Op donderdag 15 oktober werden we uitgenodigd door 
Emmy, mama van Lander en Siemen.  Zij bezorgde het 
tweede leerjaar en juf Ine een hele leerrijke, creatieve 
en ontspannende namiddag in het Arboretum 
Grootenbosch.  
We leerden over de paddenstoelen, zodat we er oog 
voor zouden hebben wanneer we vrij door het 
Arboretum mochten wandelen, lopen, spelen, … 
 
We genoten van een herfstzoektocht, een inspirerend 
verhaal over een uiltje en we maakten mandala’s van 
het vele herfstmateriaal dat we onder onze voetjes 
konden vinden. 
Het tweede leerjaar heeft als klasthema ‘Geluksvogels’ 
en Emmy liet ons vogels maken van alles dat we 
konden vinden. De resultaten van de kinderen waren top. Ze hadden zich dan ook erg 
ingezet om er iets moois van te maken! 
 
Dankjewel Emmy, voor de invitatie en voor de fijne namiddag onder jouw vleugels! 
juf Ine  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sportdag bij de kleuters 
 

Op maandag 14 september mochten de kleuters 
hun eerste uitstap van het schooljaar meemaken. 

Wat hebben we superfijne sportactiviteiten kunnen doen: 
een estafetteparcours, een buitenfitness, 

om ter langst blijven springen op de reuzegrote springbal, 
het mooiste zandkasteel maken, 

verschillende balspelen op het strand,…. 
In de namiddag sloten we de sportdag af met de superleuke speeltuin. 

Moe maar voldaan kregen we tot slot 
nog een heerlijk, verfrissend ijsje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Brugactiviteit 3de kl – 1ste lj 
 

Om de 2 weken op woensdag organiseren de 3de kleuterklas en het 1ste leerjaar samen 
met juf Hilde en juf Phyby leerrijke 

activiteiten 
om de overstap naar het eerste leerjaar te 

vereenvoudigen.         
Op deze momenten wordt er ingezet op 

verschillende domeinen zodat de kinderen 
ook elkaar leren helpen bij het ontwikkelen 

op hun eigen niveau zoals een 
gezelschapsspel spelen, 

samen bewegen, helpen om iets te bouwen 
zonder dat de knikker 
mag ontsnappen,… 

De kinderen genieten enorm van deze momenten en nemen vele zaken mee in hun 
verdere ontwikkeling. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Project van hoog naar laag. – 6de leerjaar 
 
De voorbije weken werd er in het 6de lj rond het project ‘Van hoog naar laag’ gewerkt. In 
alle vakonderdelen kwamen we hierover meer te weten. Ook deden we enkele uitstappen. 
Veel leesplezier!  

 
De windturbines 
We zijn op vrijdag 9 oktober naar de windturbines gegaan met het 6de leerjaar. 
Onze klas heeft een bezoek gebracht aan windturbine Brabo. 
We hebben ook een filmpje bekeken over hoe deze windturbines worden gebouwd. 

 
Leuke weetjes over de windturbines: 

 Wist je dat de windmolen 100 meter hoog is en 
de wieken 41 meter lang zijn? 
 Wist je dat het 1 jaar duurt om een windturbine 
te bouwen? 
 
In de binnenkant van de windturbines was er een lift 
waarmee je naar boven kon gaan. Het duurt wel 3 
tot 4 minuten voordat je boven bent. 
Er is ook een trap waarmee je naar boven kan gaan. 
Als je de trap neemt, duurt het nog veel langer 
voordat je boven bent. Toen was het moment om 
terug naar school te gaan.     Jules Van Steelandt  

 
 
de trap   de lift  
 

 
            

 

              
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



Windturbine BRABO  
 
Op vrijdag 9 oktober gingen we op uitstap naar de Brabo Windturbine. We reden met 
auto’s via de Heirbaan naar daar. We kwamen aan in Melsele en daar zagen we grote 
windmolens staan. De gids vertelde ons hoe een windturbine in elkaar zit. Ook via 
tekeningen, foto’s en een film kregen we extra uitleg. Ook mochten we binnen even een 
kijkje nemen samen met de gids. Jammer genoeg mochten we niet naar boven klimmen, 
maar we kregen wel te weten hoe je naar boven zou kunnen geraken. Binnen was er een 
lift waar je maar met twee personen in kunt. Dat duurt ongeveer vier minuten om naar 
boven te geraken. Er is natuurlijk ook een trap waar je mee naar boven kunt geraken, maar 
dan moet je je wel eerst vastmaken. Dit zou ongeveer 20-30 minuten duren vooraleer je 
boven geraakt. In de windturbine was er een zoemend geluid. Daarom mogen 
windturbines niet te dicht bij huizen staan. En ook omdat de schaduw storend kan zijn. 
Windenergie is goed voor onze aarde! 
Eline,Frauke,Marie 
 
Uitstap Hof ter Saksen  
 
Op woensdag 14 oktober zijn we met de fiets 
naar Hof ter Saksen geweest. 

                                        

We hebben zelf mogen experimenteren. 
 
 

 
Wat deden we allemaal? 
 
- Met netten allerlei beestjes gevangen en 
onderzocht. 
- De temperatuur gemeten van het water. 
- Gekeken naar water en oeverplanten. 
Wat meer informatie over de Beverse beek: 
Hij start in Haasdonk en eindigt in een 
bufferbekken in Beveren.  
Het riet dat in de Beverse beek staat zuivert het 
water in de winter. De Groene Dienst van 
Beveren doet na een tijd het riet weg tijdens de 
zomer.  
 

We moesten onze laarzen aantrekken, om in de bufferbekken te gaan staan en te 
experimenteren. 
Het was een erg leuke uitstap en we hebben veel geleerd. Het is zeker een aanrader.  

Linne en Alexa 
 



Workshop afval LABO’s - leren afval beheren op school  

De zesdeklassers kregen een workshop over afval sorteren op school. Over wat voor vuil in 
welke vuilnisbak moet en hoe de vuilnisbakken juist heten. We gingen in een kring zitten 
en iedereen mocht vragen stellen en beantwoorden.  

Ook speelden we buiten een spel. Het spel ging 
als volgt: de gids liet eerst een stukje afval zien 
en daarna moesten we naar de juiste kant gaan 
staan; waar hoort dit afval thuis? We kunnen nu 
thuis ook nog beter sorteren. Dus mama’s en 
papa’s, let op dat jullie goed sorteren!  
We speelden ook verschillende spelletjes over 
afval en bekeken ook een filmpje hierover. Hoe 
slecht afval eigenlijk wel is. Er wordt niet altijd 
zo goed gesorteerd, we kunnen beter.  

Zorg dat je zo min mogelijk restafval hebt. Dat 

wordt immers verbrandt.  

 

 

We leerden ook hoe de afvalladder in elkaar zit. 
Eerst storten en daarna verbranden, recycleren, 
hergebruiken en voorkomen.  We moesten ook 
afval bij de juiste vuilbak leggen. 
 
 

Yoga en meditatie 

Dinsdag 13/10 hebben we yoga en meditatie in de klas gedaan. Alle matjes en dekens op de 
grond, een wierookstokje, rustgevende muziek en we zijn klaar om te beginnen! 
 
 

Het begin...  

1.Wij of beter gezegd de juf, begon met een geurtje    
   genaamd wierookstokje, het gaf een rustgevende geur! 

2.Toen we allemaal klaarzaten, zette juf Lien een rustig    
   muziekje op. 

3.Het allerbelangrijkste van de yoga is de ademhaling, en daar    
   begonnen we ook mee. 

4.Hier moeten we nog heel de yogales opletten. 

5.Juf Lien had allemaal verschillende, leuke oefeningetjes.  

 
Kleermakerszit:  
    -> Zo moesten we onze adem onder controle krijgen:  4 tellen in, 8 tellen uit.  
 



Nekoefening:  
    -> met je hoofd draaien van rechts naar links. 
 
Kat- en koe-oefeningen: 

-> eerst bolle rug en daarna holle rug 
    -> rustig blijven ademen , het gaat iets moeilijker 
 
Zonnegroet: 
   -> bekende yoga-oefening 
   -> bestaat uit verschillende onderdelen 
 
Op de rug, en concentreren op één lichaamsdeel: 
   -> je gelooft het misschien niet maar als je je concentreert op één lichaamsdeel van  je    
       lichaam gaat het zwaarder aanvoelen. 
 
Verhaal waar we ons in moeten meeleven: 
   -> op je rug 
   -> Juf Lien vertelde een verhaal over ons, en wij moeten ons erin meeleven. Met je ogen  
       toe,  je moet je inbeelden dat het nu gebeurt. 
   ->We klommen op een rots, de wind blies in ons gezicht. We waren er alleen, ik alleen.  
      Na een tijdje klommen we terug naar beneden, naar de zee. Beneden stonden we met     
      onze voetjes in het zand. 
 
 
Je eigen gezicht, schouders masseren: 
   -> oren, ogen, voorhoofd en kin, nek, schouders. 
 
Dit waren al een paar voorbeeldjes van wat we als oefening hebben gedaan. 
Meestal doe je je ogen dicht, maar als je ze toch opendeed, zag je de witte rook van het 
wierookstokje door de klas zweven. 
 
Wat we tijdens heel deze yogales niet mochten vergeten, was de juiste ademhaling, bij elke 
oefening was die heel belangrijk.. 
Wat wel heel vervelend was, was het geluid buiten van de werkmannen. (Dat moesten we  
er even bijnemen.) 
Namasté!  

Linde, Imke, Jorre 
 

De eerste twee maanden in het 3de leerjaar 
 

Wij zijn in het derde leerjaar heel goed gestart!!! 
Alhoewel... dit schooljaar is toch wel een beetje apart!!! 
De juf staat steeds met een face-mask of mondmasker ‘vanvoor’... 
Het is even wennen hoor! 



Ontsmettingsmiddel en handenwas... 
Eten doen we bij een filmpje in de klas... 
Maar het leren dat gaat gewoon door!!!! 
Na het herhalen tot 100, rekenen we nu al tot 1000 hoor!!! 
Elke maandag staat juf Saskia klaar voor 75’ sport.. 
Met het tandemlezen en de kwartiermakers komen we geen leesmomenten te 
kort! 

 
 
 
Strappen deden we met het eerste, tweede en derde leerjaar... 
Om de tafels te oefenen stond het vierde klaar... 
We gingen in Ter Vesten naar toneel...  
Op wandel in de schoolbuurt zagen we gebouwen, wegwijzers en 
verkeersborden... heel veel! 
Regelmatig leren we een leuk liedje bij juf Rita Boen. 
En er zijn nog zoveel meer dingen die we doen!!! 
Zo zie je... in het derde leerjaar zitten we niet stil!!!! 
Wie weet wat is er nog meer op til!!! 
Nog meer dingen om naar uit te kijken.... 
Maar dat zal na een welverdiende vakantie pas blijken!!!! 



Talige activiteit kleuters (4de lj.) 
 
Op vrijdag 23 oktober trok het 4de leerjaar naar de kleuterklassen om een prentenboek 
voor te lezen.  
Op voorhand bereidden de leerlingen het verhaal voor. Ze  verdeelden de tekst, bedachten 
spelletjes, … 
Ze keken ernaar uit ! 
 
Enkele indrukken … 
De kinderen waren heel goed mee met wat ze moesten doen. Ze waren ook benieuwd naar 
het verhaal. Het ging over halloween. (Julie Beck) 
 
Ik heb voorgelezen aan de 3de kleuterklas. We hebben samen leuk gespeeld en geknutseld. 
Het was heel fijn om te doen. (Kamiel Jacobs) 
 
Ik vond het leuk. De kindjes van de 1ste kleuterklas moesten de knuffeltjes zoeken. Ze 
kenden al de namen van de dieren. (Daan Hofman) 
 
Ik vond het super leuk om voor te lezen voor de kleutertjes en om daar spelletjes te 
spelen. Op het einde kreeg ik een kleuteraanval met allemaal knuffels. (Collette Goossens) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TROUW - JUF KELLY & TOM 
 
Het leven is liefde, dat is wat je nodig hebt. Omarming, verwarming, een lieve blik.  
Liefde sterft niet. Liefde is blind. Liefde is geven en nemen en terug en wil je even krabben 
op mijn rug. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op zaterdag 19 september gaven juf Kelly en Tom hun ja-woord in de parochiekerk van 
Haasdonk. Ondanks COVID-19 werd het een prachtige feestelijke dag. Om de gekende reden 
konden we niet met onze kleuterafdeling naar de kerk. Daarom mocht juf Kelly haar 
trouwjurk en Tom zijn trouwkostuum nog eens aantrekken op dinsdag 22 september. 
  
Elke graad had een prachtig kunstwerk gemaakt. Juf Kelly en Tom mochten deze onder luid 
applaus, gezang en zeepbellen in ontvangst nemen. Daarnaast kregen ze van elke kleuter, 
juffen en dir. Bert een witte roos. 
 
Van harte proficiat! Dat ze nog lang en gelukkig mogen samen leven. 
 
Zeg het met of zonder woorden, zeg het met een glimlach, zeg het met een gebaar van 
verzoening, met een handdruk, met een woord van waardering, een klopje op de schouder, 
een spontane omhelsing, met een zoen, met een knipoogje, zeg het met duizend kleine 
attenties, elke dag opnieuw: ‘Ik heb je lief.’ 
 



ZORG OP SCHOOL 
 

Een woordje van de zorg … differentiëren 
 

Onze leerlingen alle kansen bieden die ze verdienen … daar streven we naar op onze school. 
Naast het creëren van een positief klasklimaat en ZILL-ige activiteiten, die de klastitularissen 
uitwerken, ondersteunen wij alle kinderen via extra zorguren. Aan het begin van het 
schooljaar nemen we de LVS-testen (leerlingvolgsysteem wiskunde, Nederlands en spelling) 
af. Op basis hiervan evalueren we welke kinderen we voor welke materie extra begeleiden. In 
coronatijden is het voor ons een prioriteit om te weten waar onze leerlingen staan. Verder 
nemen we AVI-testen (leesniveau) af en binnenkort staan ook de sociogrammen gepland. 
Ten slotte volgen we het welbevinden van je kind op.  
 

Aan de hand van deze resultaten en observaties van de klasleerkrachten proberen we zoveel 
als mogelijk op maat te werken. We komen op regelmatige tijdstippen in elke klas waar we 
ondersteuning bieden. In een klein groepje begeleiden we leerlingen die nog moeite hebben 
met de leerstof. Door een verlengde instructie of leerstof op maat te voorzien, komen we 
tegemoet aan de noden van de kinderen. Bij sommige lessen kiezen we ervoor om de klas 
in twee gelijke groepen te delen; bijvoorbeeld voor meet- en weeglessen. Door de kinderen 
op dit moment te ontdubbelen bieden we extra oefenkansen aan.  
 

Leerlingen die al een voorsprong hebben op bepaalde vakken/lesonderdelen krijgen 
verrijking en verdieping aangeboden. Hier proberen we als school sterk op in te zetten. Deze 
groep leerlingen leren zo ook omgaan met eventueel faalangst en doorzettingsvermogen 
en zo moeten zij ook inspanningen leveren bij het ‘leren leren’. Om aan deze groep 
leerlingen zo goed mogelijk tegemoet te komen binnen de klaswerking, willen we ons daar 
de volgende schooljaren verder in specialiseren. Hierbij ondersteunen we onze 
klasleerkrachten door extra materialen te voorzien en door de leerlingen op voorhand te 
screenen op reeds verworven kennis. Op basis van deze testen kunnen we de basisleerstof 
voor hen inperken en komt er 
meer tijd vrij om 
verrijkingsopdrachten aan te 
bieden. Tot vorig schooljaar 
werkten we wekelijks gedurende 
anderhalf uur aan projecten met 
deze groep leerlingen. Nu willen 
we ons inzetten om de verrijking 
binnen de klas uit te breiden zodat 
zij aan 6 uur per week 
verrijkingstijd kunnen komen. Als 
dit voor alle klassen op punt staat, 
kunnen we terug opstarten met 
het aanbieden van projecten.   
 
Het zorgteam 



 
FAMILIENIEUWS 

 
Geboorte 

 
Proficiat aan Mieke en Lennert met de geboorte van Aster, broertje van 
Florian en Olivia, geboren op 16 juli 2020. 
 
Proficiat aan Anna en Steven met de geboorte van Florian, broertje van 
Thibo, geboren op 23 september 2020. 
 
Proficiat aan Lien en Christophe met de geboorte van Noah, kleinzoon van 
juf Ann, geboren op 25 september 2020. 
 
Proficiat aan Sarah en Dries met de geboorte van Jules, kleinzoon van juf 
Denise, geboren op 24 oktober 2020. 
 

Huwelijk 
Proficiat aan juf Kelly, 3de kleuterklas en Tom met hun huwelijk op zaterdag 
19 september 2020. 
 
 

Overlijden 
 
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van dhr. Fernand Stuer op 17 
oktober, vader van Stefan Stuer, voorzitter van de schoolraad en  schoonvader 
van Claude Eggermont, lid van de  schoolraad.  
 
Onze oprechte deelneming bij het overlijden van mevr. Nicole Moordtgat op 
26 oktober 2020, oma van Cis, Lisse en Mon en schoonmama van juf Lien. 
 

Kalender 
 
Belangrijkste data voor de komende  periode. 
 

Ma 2 nov – di 10 nov Herfstvakantie – geen school 
 
Woe 11 nov   Wapenstilstand – geen school 



 
Do 12 nov   Start FLITS-campagne  

Wees zichtbaar in het verkeer! 
 
Do 12 nov   Medisch schooltoezicht 1ste leerjaar 
 
Zat 14 nov   Afhalen aperobox – oudercomité 
 
Ma 16 nov   Medisch schooltoezicht 5de leerjaar 
 
Zon 29 nov   1ste zondag van de  Advent 
 
Ma 30 nov – di 1 dec Digitale oudercontacten lagere afdeling 
 
Woe 2 dec   Studiedag – geen school 
 
Vrij 4 dec   We vieren de verjaardag van Sinterklaas. 
 
Ma 21 dec – vrij 1 jan Kerstvakantie – geen school 
 
Vrij 25 dec   Kerstmis 
 
 
 
 
 
 
 
Vrij 1 jan   Nieuwjaar 
 
Woe 6 jan   Driekoningen 
 
Vrij 22 jan   Lokale verlofdag – geen school 
 
 
 
 
 


