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beste ouders,  
beste leerlingen,  
beste  SJC-vrienden,  
 
 
Drie keer per jaar richt de school op een woensdagvoormiddag een studiedag in voor de 
leerkrachten.  
Voor vele ouders even een zoektocht naar de opvang voor de kinderen. Voor de leerkrachten een 
kans om zich eens te verdiepen in een pedagogisch-didactisch onderwerp. Hoe kunnen we 
hedendaags, kwaliteitsvol onderwijs blijven aanbieden?  
Het voorbije schooljaar werden de collega’s meegenomen in een totaal nieuw leerplan: Zin in leren, 
zin in leven. De theoretische achtergronden werden in het schooljaar 2017-2018 heel grondig 
verkend. De deskundige ondersteuning van onze pedagogische begeleiding zorgde er voor dat we het 
leerplan theoretisch onder de knie kregen. 
Tijd dus om de theorie te vertalen naar de praktijk. Samen met de collega’s van ‘De Krekel’ 
verkenden we de mogelijkheden om dit schooljaar op te starten met de slogan ‘We vliegen er in…’. 
Vele leuke ideeën werden verzameld en uitgevoerd op de klasvloer.   
In deze nieuwsbrief bieden we jullie een kort overzicht van enkele boeiende tussenstops. 
 Andere verhalen zijn terug te vinden op onze website of te beluisteren bij onze leerlingen. 
 
Geert Van Malderen 
directeur 
 
beleefdheid 
 
Van iemand een goeiedag krijgen, doet deugd.  Soms gebeurt 
dit spontaan, soms uit beleefdheid.  Iemand groeten is iets 
wat -net als danken- kinderen wordt 
geleerd.  Niettegenstaande zij het voorbeeld van 
volwassenen krijgen, moet dit meestal nog expliciet geoefend 
worden.  Omdat we vast stellen dat de spontane begroeting 
‘goedemorgen’, ‘goedemiddag’ of ‘goedenavond’ niet meer 
door iedereen wordt gehanteerd, willen wij daar verandering 
in brengen. Met dit berichtje in deze nieuwskrant 
bijvoorbeeld, of door het bezoek van kapitein Jack. 

  
Kapitein Jack vliegt met zijn vliegtuig van het ene 
beleefdheidseiland naar het andere. En dit keer landde hij op 
het eiland waar iedereen elkaar een ‘Goedemorgen’ of een 
‘Tot morgen’ wenst.  Zo hopen we dat onze kinderen en hun 
ouders deze begroetingen weer gemakkelijker in de 
mond zullen nemen. 
 
werkgroep projecten 
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pastoraal op school 
 
In deze tijden van religieuze schaarste helpt de 
werkgroep pastoraal er mee voor om de pastorale 
hoogdagen zichtbaar te maken op school.  
 
Zo hebben we Allerheiligen en Allerzielen getoond 
in een herfsttafereel in de hall op school. We 
nodigden alle klassen uit om het in de klas eens echt 
stil te maken en de betekenis van afscheid nemen tot 
zich te laten doordringen. Het resultaat van die 
introspectie kwam terug in de vorm van véél  
post-itjes en bijzonder veel kleurige bloemen  
(zie foto). 
 
Ook voor de advent en Kerstmis zal de werkgroep 
haar steentje bijdragen. Onder het thema ‘Op 
kousenvoeten naar Kerstmis’ zullen we het beeld 
van de kerstsok gebruiken om uit te kijken naar het 
licht van Kerstmis. 
 
Ook willen we naar goede traditie tijdens de advent 
oog hebben voor kansarmoede. We verzamelen 
vanaf nu tot de kerstvakantie hygiënische producten 
zoals tandenborstels, tandpasta, zeep, shampoo, 
douchegel, pampers, … Alle producten schenken we 
aan vzw De Tinten (zie ook https://detinten.be) die 
ze zullen delen met hun doelgroep: mensen zonder 
papieren, vluchtelingen en daklozen in Gent. 
 
Op vrijdag 21 december houden we ook ons traditioneel kerstontbijt. We vragen de kinderen en 
hun ouders een vrijwillige bijdrage te doen voor dit ontbijt. De opbrengst ervan schenken we  
aan vzw Uilenspel die huiswerkondersteuning biedt aan kansarme gezinnen. 
 
werkgroep pastoraal 
 
een huis vol techniek 
 
Het nieuwe leerplan, Zin in leren, zin in leven, inspireerde ons om eens na te denken wat we onze 
leerlingen zouden kunnen laten ontdekken vanuit ‘Een huis vol techniek’. 
Boeiende projecten zagen het daglicht. De komende dagen en weken zal er binnen onze 
schoolmuren heel wat te beleven vallen vanuit dit thema. 
De jongste kleuters gaan op zoek naar alles wat te maken heeft met het ontbijt. Er werden zelfs 
broden gebakken in de klas. De 2de kleuterklassers ontdekten dat huizen niet zo maar gebouwd 
worden. Eerst is er een plan. Een architect kwam dit zelfs toelichten in de klas. De 3de kleuterklas 
werd uitgedaagd door Willy Wortel en Rita Raap (echte ontdekkers en wetenschappers). Zij moeten 
zelf een echte kluis ontwerpen. Tussendoor verklapten Willy Wortel en Rita Raap ook enkele leuke 
proefjes.  

     Ook de lagere school sprong mee op de kar. Buizen, 
magneten, tandwielen, bouwwerven, 
keukentoestellen,technische beroepen …. zullen de 
komende weken hun geheimen prijs geven.  We hopen 
jullie in de volgende nieuwsbrief een kleine up-date te 
kunnen geven. 
Het nieuwe leerplan blijft ons uitdagen. We blijven er 
voor gaan. 
 

     Geert Van Malderen, 
       directeur 



veilig op weg 
 
Als school besteden we heel wat aandacht aan verkeersveiligheid en mobiliteit. Via de strapdag, de 
filter café- café filtré  en de helm op-fluo top acties trachten we onze leerlingen en ouders bewust te 
maken van het belang van mobiliteit en verkeersveiligheid. 
We willen de vele ouders bedanken die ons werk weten te waarderen en zelf ook het goede 
voorbeeld geven. Een pluim voor hen die er dagelijks een strapdag van maken. Een pluim voor de 
ouders die hun kinderen steunen om zich zichtbaar in het verkeer te begeven. Een pluim voor hen 
die dagelijks het goede voorbeeld geven in het verkeer. Ook bij drukte in de schoolomgeving. 
Jammer genoeg stellen we ook vast dat bepaalde ouders zich zelf niet houden aan de verkeersregels. 
Stoppen op  de verkeersdrempel aan de schoolpoort om kinderen te laten in-of uitstappen, parkeren 
aan garagepoorten, parkeren op het voetpad, geen geduld hebben en zich vanop de parkeerplaats in 
het verkeer wringen,…. Het zijn jammer genoeg ook zaken die we dikwijls opmerken. De politie is 
op de hoogte van deze verkeersovertredingen. Zij lieten ons weten dat ze bij het vaststellen van 
dergelijke inbreuken ook zullen verbaliseren.  
In het belang van de verkeersveiligheid … geef als ouder het goede voorbeeld. We hebben 
momenteel 440 kinderen in de basisschool. Indien een vierde van onze kinderen op woensdagmiddag 
wordt opgehaald met de auto, dan stel je vast dat deze auto’s onmogelijk allemaal kunnen parkeren 
in de onmiddellijke buurt van de school. Parkeer eventueel iets verder of beter nog, laat de wagen 
thuis en probeer met de fiets of te voet naar de school te komen. Hou het in elk geval veilig door 
zelf het goede voorbeeld te geven.  
 
Geert Van Malderen,  
directeur 
 
EEN NIEUWE SPEELPLAATS 
 
Reeds enkele jaren geleden hebben we leerkrachten, leerlingen en ouders bevraagd hoe hun ideale 
speelplaats eruit zou zien. Op welke manier kan iedereen zijn ei kwijt en voelt hij/ zij zich goed 
tijdens de speeltijden? We kregen wilde ideeën zoals wildwaterbanen, puppy’s op school, schommels, 
boomhutten, death ride, …   
maar met trots stellen we jullie allen voor…. onze toekomstige speelplaats!  (zie ontwerp) 
 
Hoe zal die er uitzien ? 
*Het oude asfalt van de speelplaats en oude rioleringen maken plaats voor nieuwe rioleringen, 
waterputten, afwateringssystemen en betondalen over de gehele ruimte ( geruite ruimte op het plan) 
* Extra fietsenstallingen en plaats voor bakfietsen aan de ingang van het Potuitpark. 
* We voorzien een kus- en knuffelzone aan de  rechte visuele afbakening van de speelplaats voor de 
kleuters. Deze rechte afbakening is tevens een ontmoetingsplaats tussen kleuter en lagere 
schoolleerlingen.  
* De leerlingen kunnen spelen, chillen en ontdekken op de speelweide en speelplaats.  
* Dankzij het oudercomité krijgen de leerlingen de kans om hun evenwicht en klimtechnieken te 
oefenen  op het parcours. Dit parcours is gelegen in een zone vol met houtschors en kan dus ook 
gebruikt worden bij minder droog weer.  
 
Verder voorzien we ook: 
- een voetbalveld met vaste (basket)doelen  - een volleybalveld 
- een podium met decormogelijkheid en elektriciteit - een kleuterpodium met spiegel 
- zitbanken over de gehele lengte van de school  - extra bomen met ziteilanden 
- een opbergplaats voor de containers   - een kleuterluifel 
 
Eens dit allemaal gerealiseerd is worden geleidelijk aan de speeltoestellen in de oude zandbak 
aangepakt. Zodat dit speeleiland na verloop van tijd naadloos aansluit bij de rest van onze nieuwe 
speelplaats.   Indien het bosje achteraan zou verdwijnen door de komst van een nieuw clublokaal van 
Falco zullen we meteen ook bekijken waar we nieuw groen kunnen aanleggen. 
 
De start van de werken is voorlopig voorzien tijdens de grote vakantie van 2019!Wij kijken er in elk 
geval erg naar uit! 
                                            werkgroep speelplaats 



 
 

 
ONTWERP 



Een belangrijk bericht aan de grootouders:  
 
lieve grootouders, 
 
Op 7 februari 2018 hielden wij met de kleuters een 
fantastisch feest voor alle grootouders: 

 
 
Jullie dragen ook veel zorg voor ons.  
 
Even een terugblik: 
 
 

Door een kleine bijdrage in onze schatkist te deponeren, kregen wij vele centjes bij elkaar,  
waar wij dan terug zorg van zouden dragen  
En dat hebben we gedaan! 
In het kader van: ‘kleuters meer laten bewegen’ hebben we enkele fietsen kunnen aankopen. 
Wekelijks krijgen de kleuters bij mooi weer de kans om zich uit te leven op de fiets. 
Door deze aankoop krijgen meer kinderen de kans om aan deze activiteit deel te nemen  
en zich verder motorisch te ontwikkelen.  
 
Fietsen is:  

- samen plezier beleven; 

- vertrouwen ontwikkelen in zichzelf; 

- evenwicht behouden, 

balanceren op rijdend materiaal; 

- ervaren en vaststellen hoe iedereen een zekere afstand tegenover anderen wil bewaren; 

- een voorbereiding om met de fiets in het verkeer een weg te vinden; 

- …. 

 

Kortom heel wat doelstellingen waarbij jullie hebben geholpen,  
      daarom een welgemeende DANK U WEL !!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 



 
 
Misschien kunt u zich in het bovenstaande citaat vinden? 
Voor sommige is het saai, voor andere leuk en voor nog andere is het moeilijk,  
maar wat wel zeker is: 
Taal hebben we nodig! 
Kleuters zijn heel rijk aan taal, denk maar aan hoe een kleine spruit zich kan verstaanbaar maken in 
zijn eigen brabbeltaaltje. 
Als leerkrachten proberen wij deze taal voldoende aan te brengen en op een zo gevarieerd mogelijke 
manier. 
Je vraagt je misschien wel eens af hoe wij telkens aan die ideeën komen.  
Kleuterleidsters zijn creatieve mensen , maar hoe meer informatie en tips we krijgen hoe rijker het 
aanbod voor de kleuters. 
Vorig schooljaar stapten we met alle kleuterleidsters op de taaltrein, richting een taalwinkel. 
Op onze reis lieten we ook de leerkrachten van het 1ste leerjaar instappen. Ook zij zijn nauw 
verbonden aan de kleuterschool en dat maakt de stap van 3de kleuterklas en 1ste leerjaar misschien 
toch iets kleiner. 
Doorheen onze reis kwamen we veel taalmaterialen, didactische boeken, ideeën,… tegen. 
Het was aan ons om een doordachte selectie te maken en te beslissen wat nog bruikbaar is en waar 
we misschien afscheid van moeten nemen. 
Maandag 22 oktober konden we allen tijdens onze middagpauze naar de taalwinkel. Heel wat 
materialen werden voorgesteld en met een grote dank u wel aan het oudercomité kunnen we nu nog 
even verder investeren in nieuwe materialen die de taal in onze kleuterschool kunnen bevorderen. 
 
juf Jolien 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.S.: Een dikke pluim voor juf Jolien en juf Anneleen die met veel begeestering heel veel taalspelletjes 
voorstelden aan de kleuterleidsters en collega’s 1ste leerjaar. Een dikke merci ook voor de vele 
collega’s die tijdens hun middagpauze de voorstelling kwamen bijwonen.  
En nu…kunnen vele taalspelletjes zorgen voor veel taalplezier in onze klassen.  
 
Geert Van Malderen,  
directeur 
 

 

 

  

 

 

 

 



   
sfeer en gezelligheid in de vlinder-, eendjes- en berenklas: 

 

 
Wist je dat… Wij één hechte, toffe bende zijn geworden? Voor de één was het op 3 september al 
wat meer wennen en/of nieuwer dan voor de ander. Maar nu kennen we onze klas en vriendjes al 
héél goed en zijn we trots om bij elkaar te horen!  “Waar zijn de vlinders/eendjes/beren? Hier zijn de 
vlinders/eendjes/beren!” 
Wist je dat… We al héél veel samen gekookt en gesmuld hebben? Fruitsla, pannenkoeken, pudding, 
vers fruitsap, pompoensoep, kaaskabouters, chocolade-druiven-eikels… Mmm! Puur genieten!  
Wist je dat… Onze klaspoppen en -dieren Jules, Eend en Beer jarig waren en wij een groot feest 
hielden? We zongen, maakten een kroon, versierden onze klas… 
Wist je dat… Wij dus écht al heel veel zelf kunnen doen? Jas aan- en uitdoen, naar toilet gaan, 
boekentas legen en maken, spelen, opruimen…! Yeah! Onderschat ons maar niet.  
Wist je dat… Wij op woensdag hutsepot spelen. De juffen bereiden dan altijd een toneel, een 
poppenspel, een liedje of … voor.  Na de voorstelling mogen de jongste kleuters dan vrij op 
verkenning gaan in onze klassen. En of we er van genieten?!!! 
Wist je dat… Wij elke dondernamiddag fietsen en dit telkens een hoogtepunt is voor ons? Vaak 
weerklinkt op donderdag luid, ja echt héél luid, in onze gangen: ‘FIETSEN! FIETSEN! FIETSEN!’ 
Wist je dat… Wij bezoek kregen van kabouter William? Samen met hem gingen we allemaal op 
kaboutertocht in het Potuitpark en voerden we kabouteropdrachten uit.  
Wist je dat… De juffen soms zó moeten lachen met onze grappige uitspraken:  

kleuter: ‘Juf, het was leuk hier bij jou, maar nu ga ik terug naar MIJN klas!’  
(Waarmee deze 1ste kleuter de vlinderklas van vorig schooljaar bedoelde.) 
kleuter: ‘Juf, jij bent raar.’ 
juf: ‘Wat zeg je?’ 
kleuter: ‘Juf, jij bent raar.’ 
juf: ‘Watblief?! Waarom?!’ 
juf besluit toch nog eens héél aandachtig te luisteren… 
kleuter: ‘Juf, jij hebt bruin haar!’ 
juf: ‘AAAAAAAH, BRUIN HAAR!’ 

Wist je dat… Wij jullie allemaal héél graag zien? 
 
de juffen van de vlinder-, eendjes- en berenklas!  
 
Lotta en de pestvogel 
 

6 november hadden wij speciaal bezoek op school. 
Lotta was samen met haar kuikentjes bij ons in de gymzaal. 
Lotta had leuk nieuws want ze had net een nieuwe bolderkar 
gekregen van haar Tante Kato. Als ze dit aan de kuikentjes 
wou vertellen was er één heel verdrietig want de pestvogel 
had zijn sjaaltje afgenomen. Samen met Lotta gingen de 
kuikentjes op zoek naar de pestvogel om het sjaaltje terug te 
vragen.  

 
Onderweg kwamen ze de mol tegen die ontzettend 
verdrietig was want de pestvogel had zijn bril afgenomen. Hij 
was al 2 keer tegen de schuur gelopen want zonder bril ziet 
de mol niets. Lotta ging samen met de kuikentjes op zoek 
naar de pestvogel om niet alleen het sjaaltje maar ook de bril 
terug te vragen.  
 
Ondertussen had de pestvogel gezien dat Lotta een mooie 
nieuwe bolderkar had gekregen en wou hij deze natuurlijk ook hebben. Als Lotta even niet keek nam 
hij de bolderkar af. Nu kon de pestvogel spelen met de bolderkar, maar alleen spelen is niet zo leuk. 
Daar werd hij heel verdrietig van. Niemand wou met hem spelen omdat hij toch alles afpakt en nare 
dingen met hen doet. 



 
Gelukkig had Lotta een reuze idee. als Hij alle spullen terug gaf en lief was 
tegen de andere dieren, dan zou Lotta samen met hem spelen. Heel belangrijk 
was ook dat hij SORRY wilde zeggen tegen al de dieren. Met tegenzin deed de 
pestvogel dit allemaal.  Maar daar werd hij bijzonder gelukkig van.  
Hij besefte toen dat pestvogel zijn toch niet leuk is. Het is veel leuker om 
samen te spelen.  
 
De kleuters konden dankzij het toneel op een 
leuke speelse manier ontdekken dat een 
pestvogel niet leuk is dat je meer plezier hebt 
als je lief bent en samen met andere kinderen 
speelt.  

 
de juffen en kleuters van de 2de en 3de kleuterklas 
 
 
zillige superhelden 
 
‘Welke superhelden?’, horen we u denken.  ‘Zillig: nog nooit van gehoord!’ 
 
Zill is de naam van het nieuwe leerplan van het katholiek onderwijs en staat voor Zin in Leren, zin In 
leven.  
Dit nieuwe leerplan verschilt van de vorige leerplannen onder meer omdat er zowel aandacht is voor 
cultuurgebonden als voor persoonsgebonden ontwikkeling. Cultuurgebonden ontwikkeling  staat 
voor de ontwikkeling van de oriëntatie op de wereld, mediakundige ontwikkeling, muzische 
ontwikkeling, taalontwikkeling,  ontwikkeling van het wiskundig denken en rooms-katholieke 
godsdienst.  Bij de persoonsgebonden ontwikkeling  is er aandacht voor IK-JIJ-WIJ . 
Verder ligt de nadruk niet enkel op de leerstof, maar zeker ook op het leerproces dat vaak meer in 
handen van de leerlingen wordt gegeven door bijv. samen te werken of meer  (al dan niet geleid) te 
experimenteren met materialen en zo de leerstof zelf te ontdekken,… 
Een mooi project dat we als team vorig schooljaar stap voor stap verkenden. 
De inzichten die we vorig schooljaar opdeden in verband met Zill, passen we sinds september volop 
toe. We kozen ervoor om dit schooljaar vooral tijdens de WO-lessen Zillig aan het werk te gaan.   
 
Het eerste leerjaar vloog er meteen in met hun Superhelden. Tijdens dat thema legden we het accent 

op het ontwikkelen van het BASISVERTROUWEN van onze eersteklassers bij de overgang van 

kleuter naar lagere school en hun VERBONDENHEID MET ELKAAR…. 
 
Genieten jullie even mee? 
 
Ben jij ook een superheld? 
 
De kinderen doorliepen verschillende opdrachten om een echte 
superheld te worden. Telkens konden ze een ster verdienen. Bij 
voldoende sterren volgde er een verrassing voor onze 
superhelden. Natuurlijk waren de eersteklassers met glans 
geslaagd voor al deze opdrachten. Dus maakten we ons klaar 
voor de verrassing: een echte superheldendag. 
 
Op voorhand hadden we gevraagd aan iedereen op school om 
hun grote en kleine problemen door te mailen naar de juffen of 
een brief te schrijven naar de klassen van het eerste. Wat 
kwamen er veel reacties binnen! We bereidden ons voor op de 
grote dag. Toen die uiteindelijk aangebroken was, voelden we 
toch wel wat superhelden-kriebels.  
 
We begonnen ’s ochtends vroeg heel rustig met het aantrekken 
van de juiste outfit. Deze outfit bestond uit ons zelfgemaakte 

 



superheldenmasker en cape. Daarna gingen we aan de slag met 
de moeilijke uitdagingen. We werkten in de klas aan 
deurversiering voor het kikker- en dolfijnenfeest, zorgden dat 
alle leerkrachten een pluim ontvingen op de dag van de 
leerkracht en maakten tekeningen zodat juf Phebe de kinderen 
uit haar klas van vorig jaar, niet zo hard meer mist. Tussen al dit 
zware papierwerk door, gingen we ook nog eens in kleine 
groepjes op stap om problemen in de klassen op te lossen. We 
vonden onder andere de eigenaar van een verloren drinkfles, 
leegden de vuilnisbakken op het secretariaat, gaven de plantjes in 
de koffieklas en de bijenkorf water, zochten huisdieren, zorgden 
voor een nette gang en losten zelfs een ruzie in het zesde 
leerjaar op.  
 
Na een korte middagpauze gingen onze helden aan de slag met 
een grote zorg van de directeur: te veel verloren voorwerpen 
die hun eigenaar niet meer vonden. We besloten een modeshow 
te doen met alle verloren voorwerpen. En zo werd ook dit 
probleem opgelost.  
 
De directeur was zo tevreden dat hij trakteerde met 
kinderchampagne en chips. Daarna keken we nog naar een 
heldenfilm.  
 
Wat een drukke dag. We waren zo moe, maar zo gelukkig!  
 

 

 
 

 
 
Wil jij nu weten of je ook een superheld bent?  
Vul dan onderstaande vragenlijst in.  
 
1. Je kan de houdingen van superhelden als Mega Mindy, Superman,  
      de helden uit ROX… heel goed nabootsen. 

JA - NEE 

  
2. Je staat open om nieuwe vrienden te maken. JA - NEE 
  
3. Je kent je eigen supertalenten heel goed.  JA - NEE 
  
4. Je kent het superhelden-dansje.  JA - NEE 
  
5. Je kan zien waar een ander goed in is. JA - NEE 
  
6. Je eigen superheldencape en masker (aan)hebben.  JA - NEE 
  
7. Je lost de problemen op school in een handomdraai op.  JA - NEE 
  
8. Je was al eens aanwezig op een superheldenfeestje.  JA - NEE 
 
score 
 
0-4: Jij moet nog even oefenen om een echte superheld te zijn. 
4-6: Jij bent heel goed op weg om een echte superheld te zijn. 
6-8: Jij bent een échte superheld! Fantastisch!!  
 
de superhelden van het eerste leerjaar 
 
 
 
 



muzische herfstworkshops in het tweede leerjaar 
 

 

 
Dinsdag 6 november gingen het de leerlingen van 
2A en 2B samen aan de slag met verzamelde 
herfstblaadjes, vruchten, takjes… om mooie 
mandala’s te maken of afdrukken op papier. Voor 
de bewegingsopdrachten en herfstverhalen konden 
we onze fantasie de vrije loop laten. We 
verkenden ook geluiden die bij de herfst horen en 
zongen een lied met mooie muzikale begeleiding 
van de accordeon over Ploem de pluimstaart, de 
eekhoorn die gretig nootjes verzamelt. Dankzij de 
hulp van verschillende (groot)ouders beleefden de 
leerlingen een gevarieerde muzische namiddag! 

 
juf Sofie, 2A 
 
met het 2de leerjaar naar het museum! 
 
Vrijdag 16 november bezocht het tweede leerjaar het Museum van Schone Kunsten in Gent. 
We brachten de schilderijen tot leven door gericht te kijken en de figuren na te bootsen. We 
dachten samen na over wat de personen denken, hoe ze bewegen en hoe ze zich voelen.  
De kunstgidsen lieten onze fantasie tot leven komen tijdens onze wandeling door verschillende 
tijdperken.  
We zagen ook hoe het oude Lam Gods gerestaureerd werd! Via onderstaande link kan je de 
restauratie zelf op je computer volgen. 
 

 

http://closertovaneyck.kikirpa.be/ghentaltarpiece/#home/sub=close&vis&at  
 
de juffen van het tweede leerjaar 

 

 



van realiteit naar maquette en plattegrond.  
 
Dit klinkt allemaal erg ingewikkeld, maar in klas 3B 
zitten er goede bouwers die deze woorden kunnen 
uitleggen na onze ‘doeles’. We zijn vertrokken van 
onze klas, de realiteit. Wat staat er allemaal in de 
klas? Waar is de deur? Hoe groot zijn de kasten? 
Waar hangt het bord? … Vervolgens mochten de 
leerlingen vindingrijk worden en met allerhande 
materialen de klas nabouwen.  Ze maakten een 
maquette van de klas. Ze gingen aan de slag met 
knopen, legoblokken, staafjes, suikerklontjes, 
wasknijpers, … Onze bouwers konden met elk 
materiaal de klas correct nabouwen. Vervolgens 
hebben we 1 maquette bestrooid met rijst, om 
daarna alle voorwerpen weg te halen. Het viel de leerlingen meteen op dat je nog altijd onze klas kon 
herkennen. Ze herkenden nog snel de banken, kasten, … maar we hadden wel nog een probleem. 

Want met de rijst die er nog allemaal lag was onze 
plattegrond niet ‘plat’. We hebben de lege plekjes met stift 
gekleurd en al de rijst weggehaald. Zo zagen de leerlingen 
dat onze maquette omgetoverd werd tot een plattegrond.  
Natuurlijk hoort er dan een spelelement bij en hebben de 
leerlingen in de klas een schat mogen verstoppen. Deze 
schat moesten ze duidelijk 
zichtbaar maken op de 
plattegrond, ze maakten 
een echte schatkaart. Het 
schoudermaatje mocht dan 
op zoek gaan naar de schat 

van de klas. 
Na al dat leren mochten de leerlingen natuurlijk ook eens ‘vrij’ 
spelen met het meegebrachte materiaal. Ook hier zag ik leuke en 
creatieve bouwsels tevoorschijn komen!  
 
De leerlingen waren schitterende bouwers, maar stiekem waren ze 
ook piraten en hielden ze erg veel van de schattenjacht! 
 
juf Liesbeth, 
derde leerjaar  
 
 
een duik in de tijd 
 
Ook in mijn ogen was 1 september voor ons een nieuwe start. Niet alleen een klas vol nieuwe 
gezichten. Maar dit jaar zouden we aan de slag gaan met Zill, het nieuwe concept voor het leerplan. 
Hier en daar zul je dit wel al eens ergens hebben horen vallen of slaan we er jou in de toekomst nog 
om de oren mee. Kort gezegd: een plan waarbij we de aanbreng van lessen eens op een andere 
manier bekijken. Niet alleen focus op de inhoud – die blijft uiteraard belangrijk – maar een tweede 
focus gericht op wat er zich allemaal afspeelt in die kinderhoofdjes. 
Leven over vroeger is in het 4e leerjaar in eerste instantie een kennismaking met enkele belangrijke 
tijdsperiodes van vroeger ( tijd van de nederzettingen, Romeinen, ridders en kastelen, fabrieken en 
armoede, …) 
Vorig jaar ging dit thema gepaard met voorstellingen die de leerlingen zelf brachten en opdrachten 
over de verschillende tijden. Met een bezoek aan het MIAT om ons in te leven in de tijd van de 
fabrieken. 
Toen viel alles in elkaar. We maken zelf een museum! Het MIAT van Gent, het Gallo-Romeins 
museum van Velzeke, het Gravensteen en Bokrijk onder 1 dak. Nooit eerder vertoond! 
Het enthousiasme bij de leerlingen bij het horen van hun opdracht was fantastisch om te zien. Evenals 
de twijfel die je bij sommige stilaan zag: ‘Hoe begin je daar in godsnaam aan?’  



Maar zoals steeds begonnen we hun rugzakjes te vullen, ideeën realistischer te maken, of wat 
bijschaven tot mooie diamanten.  
Het resultaat was ongelooflijk. Leerlingen waren er het hart van vol, onze bezoekers hadden de 
voorbije weken genoten van het enthousiasme van hun kind. 
Missie geslaagd! En heel eerlijk: ik heb de indruk dat dit museum een heel schooljaar lang gaat 
meelopen. Want geregeld duikt er wel eens een Romein of een ridder terug op: ‘Ja, ik heb dat 
gelezen dat bij de Romeinen...’ 
 
meester Maarten 
4de leerjaar 
 
limericks van 5B 
 
Windsurfen 
 
Onze klas ging windsurfen in Lochristi. 
We dronken die dag veel Fristi. 
Onze buik zat vol. 
Zoals een dikke bol. 
Maar we hadden heel veel pleziersi! 
   Asuela, 5B 
 
5B ging windsurfen in Lochristi. 
En ze dronken in de middag Fristi. 
Het was heel tof. 
En de zeilen waren niet van stof. 
Als ze vielen riepen ze ‘sapristi!’ 
   Luca, 5B 
 
 
Andere  
 
Er was eens een meisje uit Bree. 
Het leven zat haar niet mee. 
Haar kont was dik, 
En ze had altijd de hik. 
Ze ging graag naar de zee. 
   Soetkin, 5B 
 
Er was eens een jongen uit Mol. 
Hij leek op een echte trol. 
Hij hield van windsurfen. 
En ook van de smurfen. 
Dan had hij opeens veel lol. 
   Mina, 5B 
 
Er was eens een meisje uit Luik. 
Ze was kaal en droeg een pruik. 
Ze liet een scheet in de nacht. 
Dat deed ze in een zakje van schapenvacht. 
Van haar oma kreeg ze een schetenkruik. 
   Arthur, 5B 
 

Strapdag 
 
Er was eens een school uit Gent. 
De directeur was een toffe vent. 
Ze deden mee aan strapdag. 
En de directeur zei: ‘alles mag!’ 
De leerlingen riepen: ‘zo tof dat je bent!’ 
   Luca, 5B 
 
Er was eens een school uit Gent. 
Die was heel erg bekend. 
Ze gingen op vrijdag strappen. 
Nee dat zijn geen grappen! 
Misschien dat je onze school wel kent! 
   Adem, 5B 
 
Onze school deed mee aan strapdag. 
Iedereen pakte zijn fiets of step als dat mag. 
Ze gingen naar school. 
Toen zagen ze daar de hond van Mool. 
De zon straalt en ik lach. 
   Kwinten, 5B 
 
 
 
De piloot 
 
Er was eens een piloot 
Hij woonde in een woonboot 
Vlakbij een onbewoond eiland 
Op een dag verloor hij zijn fruitmand 
Voortaan at hij alleen nog maar kokosnoot. 
   Kwinten en Tuana, 5B 
 

 
 
 
 
 
 



We vliegen erin met het vijfde leerjaar… 
 
Dit startthema is voor de kinderen van het vijfde leerjaar een leuke ontdekking en uitdaging 
geworden. 
De klasgroepen werden gemengd van het vierde naar het vijfde leerjaar. Sommigen kwamen de klas 
binnen met een bang hartje.  Juf Karen en  juf Geneviève bedachten wekelijks 3 uitdagingen voor de 
volledige klasgroep.   Als we deze tot een goed einde brachten, kregen we van de juf een beloning. De 
leukste opdrachten lees je hier: 
 Maak een vlieger die tot de overkant van de gang kan vliegen, 
 Teken portretten van  je klasgenoten en 5 ervan moet men herkennen. 
 Maak 100 vlechtjes op 1 dag, 
 Zoek een woord in een boek, 
 Maak een lijst met 40 vliegende voorwerpen enz. 
  
Het lukte ons niet om in 1 week een klaslied te maken.  Als tegenprestatie moesten we 
pannenkoeken bakken in de klas. (Dat vonden we niet zo erg.) 
 
De tweede week hadden we een supercoole sportdag.  We leerden suppen en windsurfen in 
Beervelde.  Met de wind in ons zeil vlogen we letterlijk over het water en in het water. 
  
 

 

 

 
28 september vlogen we met onze fantasie naar de sprookjeswereld.  We genoten van de voorstelling 
'Er was eens..' Deze prachtige musical werd een belevenis om nooit te vergeten. 
 

   
 
 
Tijdens de lessen wereldoriëntatie leerden we over de verschillende periodes in de geschiedenis. Zo 
leerden we de Griekse mythe van Icarus en Daedalus kennen en de heks Jeanne Panne. We kregen 
ook hoog bezoek van Christoffel Columbus. We mochten hem (haar = juf Sibylle!) interviewen over 
zijn reizen en ontdekkingen. 
De uitvindingen van Leonardo Da Vinci brachten ons dichter bij de vliegtuigen. We mochten zelf een 
uitvinding schetsen en nadien knutselen. Al timmerend en zagend maakten we mooie kunstwerken. 



We waren zo trots dat we zelfs een tentoonstelling maakten voor onze ouders, grootouders, broers 
en zussen. Je vindt meer foto's op onze website. 

  
Deze eerste maanden kregen we vleugels om verder te vliegen en zweven in het vijfde leerjaar!! 
 
groetjes van 5A en 5B 
 
6B schrijft met een creatieve pen: 

 
Siebe, 6B       Lars, 6B     
 
Wist je dat … 
 
… we mee gedaan hebben met de ‘Schaal van M’. 
… we een basketbaldoeltje hebben in de klas. 
… we elke maandagmiddag koken in de klas. 
… we naar Puyenbroeck zijn gegaan voor verkeersles. 
… we ook godsdienstmarkt hadden. 
… we binnenkort gaan schaatsen en zwemmen. 
… we zijn gaan windsurfen. 
… we visjes hebben in de klas.  
 
Cas  - 6B 



fantasiedieren 
 
In 6A creëerden  we een ZOO; niet zomaar een ZOO maar ééntje bestaande uit allemaal 
fantasiedieren: ZOO FANTASIA. 
In de muzische les gaven we onze fantasieën een 3D-vorm met klei, afvalmateriaal, kijkdozen,...  
In de taalles stelden we de bijhorende beschrijving op.  
Hierbij moesten we rekening houden met een aantrekkelijke lay-out zodat de bezoekers geneigd zijn 

dit te lezen en zo meer over deze dieren te weten te komen.  Geniet mee van de 

verbeeldingskracht van één van onze leerlingen:  

 

oeroebalis 
 
klasse: cynfonen 
orde: fantasiedieren 
gewicht / grootte: 3m H – 1,5m B – 100 kg 
 
woonplaats:  Ze leven overal in Australia en Engelandië. 
 
voortplanting: 
Er is maar één geslacht. De voortplanting is simpel. Telkens als hij eet, gaat een beetje van dat voedsel in een 
aparte tank. Die tank zorgt dat de nodige voedingsstoffen in de eieren geraken. Dan gaat hij op het nest 
zitten en legt 10 – 20 eieren per week. De eieren komen 10 minuten later uit. 
 
eten: 
De oeroebalis is een alleseter. Hij jaagt op zowel grote als kleine dieren. Het liefst eet hij beniekevers. Die 
zitten vol energie. 
 
nest: 
Onder de grond, op de grond of in de bomen. Iedereen leeft in een apart nest. Wel zijn die verbonden met 
elkaar. Daarnaast is er één groot nest waar de noodvoorraad opgeslagen ligt. 
 
jagen: 
Op kleine dieren (bv. de beniekever) jagen ze alleen. Op grotere dieren jagen ze in groep. 
 
speciale krachten: 
De oeroebalis heeft één speciale kracht: de donderknal. Als er één dier is dat je beter niet kwaad kan 
maken, is het wel de oeroebalis. Van zodra hij een schrammetje heeft, staat hij op zijn achterpoten, slaat 
hard op z’n borst en roept ‘OEROEBALIS, OEROEBALIS, OEROEBALIS’. Meteen daarna krijg je een grote schok.  
Dat heet de donderknal. 
 
Arjen 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
Wil je meer weten over de rode vinsia, de zbiki of andere fantasiedieren, boek dan een bezoek aan 
de Zoo van het 6de lj. A. 
 
juf Barbara  

 



kalender 

 

zondag 2 december 

10 t.e.m. 18 december 

maandag 17 december 

vrijdag 21 december 

 

22 december tot 6 januari 

25 december 

 

maandag 7 januari 

donderdag 10 januari 

woensdag 16 januari 

16 t.e.m. 25 januari 

maandag 28 januari 

dinsdag 29 januari 

woensdag 30 januari 

donderdag 31 januari 

 

vrijdag 1 februari 

 

maandag 11 februari 

zaterdag 16 februari 

woensdag 20 februari 

maandag 25 februari 

 

2 tot 10 maart 

woensdag 6 maart 

maandag 11 maart 

donderdag 14 maart 

maandag 18 maart 

 

zaterdag 18 mei 

start van de advent 

6de lj.: proefwerken 

kom-eens-binnenuurtje nieuwe kleuters 

kerstontbijt en -viering 

15.30 uur: kerstdrink 

kerstvakantie 

Kerstmis 

 

instap nieuwe kleuters 

oudercomité: vergadering 

infodag: ‘Op stap naar het 1ste lj.’ 

5de lj.: grote toetsen 

kom-eens-binnenuurtje nieuwe kleuters 

6de lj.: infoavond humaniora SJC 

pedagogische studiedag = vrije dag voor de lln. 

1ste, 2de en 3de lj.: syntheserapport 1 

 

4de, 5de en 6de lj.: syntheserapport 1 

instap nieuwe kleuters 

LOC: vergadering 

FAMILIEFEEST 

pedagogische studiedag = vrije dag voor de lln.      

kom-eens-binnenuurtje nieuwe kleuters1200 

 

krokusvakantie                                                  MAART 

Aswoensdag 

instap nieuwe kleuters 

lagere school: selectieve oudercontacten 

oudercomité: vergadering 

 

SCHOOLFEEST 

 

de schrijfassistent  

  

De teksten in onze nieuwskrant werden op spelling en stijl gecontroleerd door de 
‘Schrijfassistent’ van De Standaard, een handige tool ontwikkeld door De Standaard i.s.m. 
het Interfacultaire Instituut voor Levende Talen (KU Leuven) en VRT.   
Benieuwd? schrijfassistent.standaard.be 
 
Licentievrije afbeeldingen in onze nieuwskrant zoeken we op pixabay.com . 

 

  Om financiële redenen kopiëren wij deze nieuwskrant in zwart/wit.       

  U kan deze krant en alle foto’s van ons klas- en schoolleven in kleur bekijken op vbsheiveld.be    

  Uw mening, suggesties of correcties bij deze nieuwskrant kan u kwijt via heivnieuwskrant@sintjv.be  
 

   
vzw basisscholen Sint-Jan & Visitatie    Visitatiestraat 1    9040 Sint-Amandsberg   

 

 


