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Voorwoord mei 2017 
 

Mei maakt blij … 
 

We zetten de meimaand in met een verlengd weekend, want maandag 1 mei is een 

“verlofdag”. Hopelijk kunt u ten volle genieten met het ganse gezin van het verlengd 

weekend; men voorspelt alvast schitterend lenteweer begin mei. 

Het wordt tevens een drukke maand.  

De leerlingen van het vierde, vijfde en zesde leerjaar kijken al vol verwachting uit naar 

de meerdaagse uitstap naar het kasteel, de zee of het bos.  

Daarnaast gaan in mei de sportdagen door, zowel voor de leerlingen van de lagere 

afdeling als voor de kleuters.  

Ook de eerste communicanten vieren feest midden mei. 

En … uiteraard mogen we Moederdag niet vergeten !!!  

We gaan alvast op zoek naar een creatief geschenk, een leuke tekst, een dankwoordje … 

en samen met een knuffel en een klinkende zoen, maken we mama op die dag 

ongetwijfeld gelukkig en blij. 

 

 

 

FAMILIENIEUWS 
 

 

Geboorten  
 

Vic, kleinzoontje van directeur Franky De Graeve. 
 

Van harte gefeliciteerd ! 

 

 

 

Overlijdens 
 

Mevrouw Simonne Vermeiren, grootmoeder van  

 juf Eline. 

 

De heer Norbert Van Cauwenberghe,  

overgrootvader van Louise (2K) en Arthur (PK) 

Deweweire. 

 

 
 

     Onze oprechte deelneming ! 
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Planning mei 2017  
 

DATUM WIE ACTIVITEIT 
1  Dag van de Arbeid 

2 L1-L2 
L5A 

Bij goed weer lentewandeling 
Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 

3   

4 L1 Repetitie Eerste Communie 9:15 

5 L3-4-5-6 
L1-L2 

Sportdag – volledige dag in Palaestra 
Eventueel uitgestelde lentewandeling 

6  Batjesmarkt – Rommelmarkt en spelletjesdag op onze school 

7   

8  
2K 
L2-3-4 

WEEK VAN SAM DE VERKEERSSLANG 
Medisch consult Kattestraat NM 
Zwemmen 

9 1K 
L1 
L1 
L6 
L5B 
 

Medisch consult in de klas 
Zwemmen 
Repetitie eerste communie 13:15 
Sportsterrendagen Gent 
Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 
Personeelsvergadering – geen stille studie 

10 L5 Verkeerspark Brielpoort 

11 L5 Middagsport 

12 L1 
L3-4 

Repetitie Eerste Communie 
Middagsport 

13  Eerste communie 10:00 

14  Moederdag 

15 3KA – 3KB 
L5-L6 

Bewegingsactiviteit o.l.v. leerlingen Sint-Theresia (6STW)- VM 
Zee- en bosklas 

16 L1 
L4 

Communiezingen in WZC Karel Picqué 14:30 
Robinsondag Hamme 

17   

18 L3 Alles met de bal – Palaestra NM 

19 K.O. 
L1 
L1-2 

Sportdag 
Spelvoormiddag o.l.v. leerlingen ST 
Middagsport 

20   

21  Canteclaerstoet 

22 2K 
L2-3-4 

Medisch consult Kattestraat NM 
Zwemmen 

23 L1 
L3B 
L6A 

Zwemmen 
Bingo WZC 
Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 

24  Verjaardag Celine Calleeuw 

25  O.-L.-Heer-hemelvaart 

26  Brugdag 

27   

28   

29 L5-6 
L6A 

Zwemmen 
Fietscontrole en fietstocht NM 

30 L6B 
L6B 
 

Kranten lezen in WZC Karel Picqué 10:00 
Fietscontrole en fietstocht NM 
Attituderapport en puntenrapport 

31 L4 Kasteelklas 
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Een “echte” scheidsrechter op onze school! 
 

Omdat wij de laatste jaren vaststelden dat leerlingen  

tijdens het voetballen over de middag vaak discussieerden,  

het moeilijk hadden om tot beslissingen te komen en  

regelmatig naast harde woordwisselingen ook vrij brutaal  

met elkaar omgingen, ontstond het idee om navraag te  

doen in de secundaire scholen naar leerlingen die zich  

wilden engageren om over de middag “scheidsrechter” te zijn. 

Onze oproep werd slechts beantwoord door één leerling, Joico.  

Joico loopt school in het VTI en volgt er de richting “Industriële 

Wetenschappen”.  

Hij komt op dinsdag en donderdag naar onze basisschool  

om er een voetbalwedstrijd te leiden tussen leerlingen van de  

derde graad.  

Wie wenst mee te spelen, trekt een kaart. De ene ploeg draagt een hesje, de andere 

ploeg niet, zodat beide ploegen goed herkenbaar zijn. De wedstrijd vangt aan rond 12:15 

en eindigt rond 12:55. Daarna kan Joico zich verfrissen en gaat hij terug naar het VTI 

om er de namiddaglessen te volgen.We merken enerzijds dat de leerlingen van de derde 

graad Joico aanvaarden als neutraal persoon, die op een eerlijke en oprechte manier 

beslissingen neemt, waar de leerlingen zich ook bij neerleggen en anderzijds dat Joico 

dit doet vol passie, verantwoordelijkheidszin en neutraliteit. De leerlingen beleven meer 

plezier aan het voetballen en Joico vindt het fijn op die manier zijn middagpauze te 

kunnen invullen. 

Van harte dank, Joico, om onze  

scheidsrechter te willen zijn !!!  

De leerlingen dragen jou echt  

“op handen” en hebben respect  

voor jou en ook de school waardeert  

dit en zeerste !!! 
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In 4A leren we vaak… al spelend! 
 

Moeilijke woorden en begrippen uit de wero-les oefenden we bijvoorbeeld met een 

zelfgemaakt kwartetspel. 

Ook met spreekwoorden kan je leuk spelen: we hebben uitgebeeld, geraden en… heel 

veel gelachen ! En die spreekwoorden ? Die vergeten we vast nooit meer ! 

Zelfs in een meetkundeles kan je al spelend leren. Met het spelletje ‘Wie ben ik ?’ 

oefenden we op een fijne manier de moeilijke les over de vierhoeken en hun 

eigenschappen.  

Iedereen deed supergraag mee en we hadden snel die moeilijke les onder de knie ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doedag (L6) 
 

Ik leerde nieuwe dingen op de doedag. 

De leraars legden alles goed uit.  
Remi, 6B 
 

 

 
 

De doedag was echt keileuk, super tof ! 

We mochten 2 workshops kiezen  

waar we konden aan deelnemen. 

Yarle, 6B 
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Terug volop speelplezier !!! 
 
Met de intrede van de lente begon het bij veel kinderen  

terug te kriebelen om met de speelkoffers te starten,  

zeker omdat het nieuwe speelgoed vanaf nu kon gebruikt  

worden. 

Onze speelplaats werd dan ook meteen één grote speeltuin.  

Bovendien kreeg alle speelgoed een nieuwe stek: gedaan  

met de oude kasten, gedaan met het zeulen van koffers  

naar de klassen en op de trappen.   

De nieuwe, stevige rekken staan heel centraal en overdekt  

op onze speelplaats en elk stuk kreeg een vaste plaats.  

Het is nog even zoeken, maar al bij al viel de eerste dag  

al reuze mee. Binnenkort kennen we elk plaatsje blindelings  

uit ons hoofd. Voor onze kapiteins is het op deze manier heel 

wat leuker om op te ruimen en ...  

Opgeruimd staat netjes !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kunst in 3KB 
 

Tijdens het thema Kunst kregen de kleuters van 3KB bezoek van een echte kunstenares.  

De oma van Jente leerde ons hoe je mooie potjes maakt met een echte draaitafel. Alle 

kleuters mochten hun handen vuil maken en hun eigen potje draaien en schilderen. Dan 

moesten ze nog even in een speciale oven.  

Het resultaat was prachtig, 16 unieke kunstwerkjes.  
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Bezoek aan kinderboerderij: Hof Ter Motte 
 

Op dinsdag 25 april brachten de peuters en de kleuters van de  

1ste kleuterklas een bezoek aan Hof Ter Motte, de kinderboerderij 

te Poesele.  

Er viel heel wat te beleven op de kinderboerderij bij boerin  

Nadia. We maakten kennis met wel liefst 31000 kippen, veel  

varkens en hun biggetjes, 2 ezels, 5 witte melkgeiten, 8 cavia’s,  

een veulen, 12 konijnen, 6 katten en een haan. 

We gingen op speurtocht en leerden spelenderwijs vanalles over de boerderij. Alle 

zintuigen werden aangesproken … we proefden van de verse melk, appelen en peren. We 

maakten een leuke rit met de huifkar die getrokken werd door de tractor van de boer. 

We mochten ook proeven van een gebakje, gemaakt met verse eitjes van de kippen. 

Het was een boeiende dag voor alle peuters en kleuters. Meer foto’s kan je terugvinden 

op de website van onze school. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fietsbehendigheidsparcours L4B 
 
Op dinsdagnamiddag was het de beurt aan 4B om het fietsparcours te testen en onze 

fietsbehendigheid verder in te oefenen. Wat keken we er naar uit! In het begin was het 

nog moeilijk om langs, door en op alle delen te fietsen, maar we deden ons best. Na 

enkele rondjes lukte het al aardig om zonder stoppen door te fietsen. 

De eerste dag na de paasvakantie werd dus goed en vol beweging ingezet. 
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Gerda Dendooven te gast in de bibliotheek 
 

Op donderdag 9 maart woonden de leerlingen van het  

eerste leerjaar de auteurslezing bij van Gerda Dendooven.  

Ze vertelde hen met heel veel passie over het ontstaan  

van haar boeken. Gerda is schrijfster, maar eveneens  

illustratrice. De kinderen waren enorm geboeid door haar  

verhalen. Als afsluiter stelde ze ons in primeur haar nieuwe  

boek “Stella” voor. 

 

Uitstap Brussel L6 
 

In mini-Europa zagen we de gebouwen in een  

miniversie. 

Dat vond ik heel mooi. 

Je kon ook bij elk land op een knop drukken  

om het volkslied te horen. 

Ik zag er ook de vulkaan die de grond eens  

goed deed schudden. 

In het Planetarium leerden we bij over de  

sterren en de planeten. 

Dat was erg spectaculair. 

Simon, 6B 

 

 

 

Schreef jij je reeds in met jouw team ? 

GEWOON DOEN !!! 

QUIZ DATE 
 

Vrijdag 9 juni 2017 

om 20u00 stipt 
(deuren gaan open om 19u30) 

 

      Hoe inschrijven? 

Via e-mail marino.desmedt@telenet.be  

                                                       of per telefoon op 0497/26.37.62 


