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beste ouders,  

beste leerlingen,  
beste  SJC-vrienden,  
 
Het voorbije jaar zal wellicht de geschiedenisboeken ingaan als het coronajaar. Het coronavirus had 
ook een grote impact binnen onze schoolmuren. Vorig schooljaar moesten we ‘lange weken’ sluiten. 
Er werd schoorvoetend heropgestart,  pas vanaf september voltijds.  
In de media is al heel wat verschenen over de gevolgen van het coronavirus. Het welbevinden, zeker 
ook van jongeren en kinderen, werd onder de loep genomen. Er was discussie of er nu wel of geen 
leerachterstand was bij de kinderen. En zo ja, hoe groot de schade dan was.  
Wij besteden aan beide zaken: welbevinden en leerachterstand, extra aandacht dit schooljaar,  
rekening houdend met het feit dat we het onderwijs coronaproof moeten organiseren. 
In september startten we met de ‘gouden weken’. We zagen kinderen onbezorgd spelen op onze 
ruime groene speelplaats. Wanneer en waar mogelijk laten we klas- en schoolmomenten die inzetten 
op verbondenheid doorgaan. Soms moeten we wel creatief uit de hoek komen. Het Sint bezoek 
werd bijvoorbeeld vervangen door een Pietenspeurtocht. Gelukkig kan ons kerstontbijt doorgaan. 
Enkele klassen zullen zich binnenkort ook kunnen uitleven met een digitaal concert van Allez Chantez 
vanuit de Handelsbeurs. Verrassend vreugdevolle momenten.  
De leerachterstand wordt door de leerkrachten ook nauwgezet opgevolgd. We willen als school, 
rekening houdend met de actuele situatie, ook nu blijven zorgen voor kwaliteitsvol onderwijs. Tijdens 
de studiedag in oktober brachten de collega’s de leerprestaties van hun leerlingen in kaart. Waar 
nodig werden bijkomend afspraken gemaakt met de leerlingen, de co-teachers, de zorgcoördinator, 
de ouders, … en werd bekeken waar extra herhaling nodig was. Voor de kinderen die minder 
herhaling nodig hebben, hebben we een nieuwe methode met uitdagende oefeningen (Krak) 
aangekocht. Je mag als ouder op ons blijven rekenen. We willen ook nu,  jullie kinderen optimale 
onderwijskansen blijven aanbieden.  
met dank voor jullie vertrouwen. 
 
Geert Van Malderen,  
directeur 

Dat Kerstmis vreugdevol mag zijn  
intens in het vieren  

met wie je dierbaar is.  
Dat de kerstvreugde warm mag zijn  

in het delen van overvloed  
met wie dat nooit heeft.  
Dan zal er plaats zijn  

voor iedereen  
in Betlehem.  

Dat Kerstmis je dankbaar gelukkig maakt  
om al wat goed was  

om al wat we voor elkaar deden  
en je zo vertrouwen geeft  
dat veel nog kan en mag  

in het nieuwe jaar.  
 

Kathleen Boedt 

NIEUWSKRANT 

KERSTMIS 2020 



Dank u wel.  Volhouden nu! 
 
De voorbije maanden moesten we op school vaak ‘schakelen’. Coronarichtlijnen werden aangepast: 
We schakelden van geel naar oranje. Wat januari 2021 zal brengen is momenteel ook nog 
onduidelijk. Komen er versoepelingen of blijven we in code oranje? We houden jullie zeker op de 
hoogte. 
We begrijpen dat sommige coronaregels niet zo leuk zijn. Ouders die niet meer binnen mogen op 
school. Peuters die ’s ochtends niet rechtstreeks naar de klas kunnen stappen. Oudercontacten die 
online verlopen. Mondmaskers, handgels,…  
We zijn jullie dankbaar voor het begrip dat jullie tonen en vooral ook voor het opvolgen van de 
regels. Laat ons, zo lang het nodig is, volhouden! 
Heb je toch nog een vraag, is er iets onduidelijk, heb je een bezorgdheid, … spreek ons zeker aan. 
Neem contact op met de leerkracht, met de zorgcoördinator, met het secretariaat, met de 
directeur. 
Laat ons ook in 2021 de handen in elkaar slaan om het coronavirus te bestrijden en te zorgen voor 
een veilige leeromgeving.  
 
Geert Van Malderen, directeur 
 
We blijven verbouwen. 
 
De leerlingen genieten volop van de vernieuwde speelplaats. Onlangs werden ook de pleinstickers 
aangebracht. De kleuters experimenteerden onmiddellijk met het speelse karakter van kleuren, lijnen 
en figuren. Met dank aan juf Evelien die het patroon heeft ontworpen.  
Ook de alfabetslang en de hinkelstroken trokken de aandacht van heel wat leerlingen. Ondertussen is 
er ook al een budget voorzien om in 2021 de speeltoestellen geleidelijk aan nog verder uit te 
breiden. Vooral gericht naar de oudere leerlingen. Een groen speelparadijs waar onze leerlingen 
dagelijks van genieten.  
Ondertussen is ook het subsidiedossier voor de vernieuwing van de toiletten en de kleedkamers 
ingediend. Als alles volgens plan verloopt starten deze werken tijdens de grote vakantie.  
In de verdere planning werd ook het vernieuwen van de verlichting en een totaalrenovatie van de 
gymzaal opgenomen.  
We willen blijven bouwen aan een veilige, kindvriendelijke schoolomgeving.  
 
Geert Van Malderen, directeur  
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Goede feedback van de leraar doet leerlingen meer leren.’ 
 
Het is eenvoudig om  te zeggen tegen leerlingen: ‘goed gewerkt’ – ‘knap 
gedaan’- ‘jij kan beter’ – ‘slordig’ – ‘goed bezig’ – MAAR wat leren de 
kinderen hierbij? 
We willen als leerkrachten blijven inzetten om onze leerlingen positief te 

bevestigen. Indien ze hierbij meer aangezet worden tot meer leren, dan ‘slaan 
we twee vliegen in één klap’. 

We kozen als school om dit extra aandacht te geven en gingen aan de slag. 
Niet alleen leerlingen leren bij, ook wij als leerkracht kunnen nog heel wat vernieuwingen aan. 
We stapten met een kernteam in het traject: ‘feedback’ en we nemen graag alle collega’s mee in dit 
avontuur.  
Dit traject zal een volledig schooljaar duren waarbij we verschillende onderdelen binnen feedback 
leren kennen. We gaan breder werken met onze leerlingen dan enkel: ‘goed gewerkt’ – ‘knap 
gedaan’- ‘jij kan beter’ – ‘slordig’ – ‘goed bezig’. 
Kinderen moeten vaak leren omgaan met feedback en leerkrachten moeten de feedback waardevol 
leren maken. Daarnaast verbinden we het volledige traject aan ons nieuw leerplan: ‘Zill’ en dragen we 
ook op deze manier een steentje bij tot volledige ontwikkeling van elke leerling. Met als een 
belangrijk vooropgesteld doel: Zich goed voelen op school, in de klas en bij de vrienden…want zeg 
nu zelf: We krijgen allemaal graag feedback over de dingen die we doorheen onze dag doen. 
 
Woensdag 27 januari is feedback het thema van de pedagogische studiedag.  Die dag is een 
vrije dag voor alle leerlingen van onze basisschool. 

 
juf Jolien, zorgcoördinator 

 
Mee(r)lezers in Gent 
 
De leesvaardigheid van Vlaamse kinderen en jongeren gaat 
volgens internationale studies in dalende lijn. Werken aan 
leesbevordering in het onderwijs is dus echt nodig. Ook wij als 
school nemen zelf al tal van acties om onze leerlingen meer en 
beter te doen lezen, en ook Onderwijscentrum Gent en De 
Krook zetten diverse projecten en trajecten op rond 
(voor)lezen, zoals Boek op Bezoek en de Vertelfestivals. 
 
1 september 2020 startten Onderwijscentrum Gent en 
Bibliotheek De Krook het project Mee(r)lezers in Gent, dat 

15 Gentse basis- en secundaire scholen intensief wil ondersteunen op het vlak van leesbevordering. 
Het project zet in om op een weldoordachte manier om te gaan met leesonderwijs, leescompetentie 
en leesplezier. Stad Gent slaat hiervoor de handen in elkaar met de Arteveldehogeschool, Universiteit 
Gent en Uilenspel. 
 
De interesse voor dit project lag hoog bij de Gentse scholen, maar wij zijn heel blij te 
kunnen meedelen dat wij uit de vele aanmeldingen werden geselecteerd om deel te 
nemen! 
 
Als participerende school nemen we deel aan een intensief tweejarig traject. We krijgen ondersteuning 
en begeleiding rond thema’s als leesdidactiek en leesvaardigheid, een krachtig(er) taal – leesbeleid op 
school en het creëren van een rijke en diverse leesomgeving. 
 
We houden jullie graag op de hoogte van al onze initiatieven die hieruit zullen 
voortvloeien! 
 
Evelien Woussen, brugfiguur 



 

 

 
 
Sinterklaas en zijn gluurpieten 
 
Het is weer de tijd van het jaar voor onze kleuters, een erg spannende tijd want Sinterklaas is terug 
in het land. Onze jongste kleuters kijken enorm uit naar zijn komst, al zal het dit jaar toch een beetje 
anders dan anders verlopen.  
We ontvingen een videoboodschap van Juf Lies en juf Ira over Sinterklaas! Joepie! Maar ze hadden 
niet zo goed nieuws… Door corona kan Sinterklaas overdag niet op bezoek komen. We zullen hem 
dus niet in levende lijve zien.  
Maar hij heeft wel al zijn gluurpieten naar onze school gestuurd. De gluurpieten zijn echt overal in de 
kleuterschool aanwezig. Misschien heb je ze al gezien?  
In de videoboodschap worden we uitgedaagd om op gluurpietentocht te gaan. Met arendsogen en 
goede speurneuzen zijn we vastberaden om ze allen te vinden!  
De gluurpieten hebben daarbij allerlei moeilijke opdrachten voorzien voor onze kleuters. Op het dak 
leren lopen, een hardnekkig pietenparcours afleggen, de pietendans dansen en nog zoveel meer! Het 
is een heuse uitdaging! Sinterklaas heeft het ons dit jaar niet gemakkelijk gemaakt! 
Wanneer onze kleuters (coronaproof klas per klas) slagen in een opdracht krijgen ze telkens een 
puzzelstuk van de gluurpieten. Als ze in alle opdrachten geslaagd zijn en alle puzzelstukken verzameld 
zijn, kunnen ze de puzzel tot een geheel krijgen.  
Als beloning kwam er een speciale brief met een boodschap van de Sint. Hij zal komen in de nacht 
van donderdag op vrijdag (van 3 op 4 december) met een beloning voor al het zware en harde werk 

dat onze kleuters de voorbije weken hebben geleverd, ooo wat spannend!  

De kleuters en alle juffen keken er in ieder geval enorm naar uit. Zo werd het toch nog een warm, 
leuk sinterklaasfeest! 
Dank u, Sinterklaas en gluurpieten!  
 
de juffen van de jongste kleuters 
 

tekenopdracht: Teken en kleur het gezicht van de gluurpieten volledig: 
 

 

 

  



herfstwandelingen  
 

 
Er was een schilder in de tuin, die verfde alles geel en bruin ……. de herfst 
heeft dat gedaan! 
We leerden, speelden en ontdekten in de klas veel over de herfst. Maar 
we leerden niet alleen in de klas, we gingen ook veel op uitstap naar het 
park.  
Elke keer kregen we andere opdrachten. De eerste keer mochten we het 
park zelf ontdekken. We vonden noten, bladeren, bomen om in te 
klimmen, boomstammen om op te klimmen, kleine kriebeldieren, … en we 

sprongen en speelden in de plassen. De spullen die we gevonden hadden namen we mee naar de klas 
om er daar nog veel mee te spelen in de winkel, de ontdekbak, … 
Een andere keer waren er gekleurde kabouterkaarten mee. Op deze kaarten stonden er 
verschillende opdrachten die we dan telkens moesten uitvoeren. Zo was er bijvoorbeeld de 
opdracht: zoek veel blaadjes en gooi ze allemaal tezamen in de lucht. Of: zoek een boom en voel 
eens aan de schors. 
Daarna gingen we nog eens naar het park en namen de ‘herfstbingo’s’ mee. We werden verdeeld in 
groepjes van 6 kindjes en moesten proberen om in ons groepje de dingen te vinden die met prentjes 
op de bingokaart stonden. Het was niet altijd zo simpel om samen te werken maar het is ons toch 
supergoed gelukt! We vonden bijna alle dingen op de bingokaart en er was hier en daar een groepje 
die zijn kaart volledig vol had gekregen. 
We vonden het alleszins heel fijn om in de herfst lekker buiten te zijn! 
 
de olifanten- en de giraffenklas 
 
 

 

veilig op weg naar school 

 
We herhalen alvast nog eens volgende ‘veilig-met-de-fiets-tips’: 
-Draag een fluohesje (of -band). 
-Draag op de fiets een fietshelm en zet uw kind er ook één op.  
-Leg de fietsroutes van uw kind af en toe samen af. 
-Zorg voor een fiets met de verplichte reflectoren, een werkende bel, 
remmen en fietslichten. 
-Laat niet toe dat uw kind een smartphone gebruikt in het verkeer. 
-Én … Blijf uit de dode hoek! 

 
Elke dag gebeuren er verkeersongevallen met kinderen en jongeren.  

In 2019 maakten fietsers 23% uit van de doden in het verkeer (voetgangers 15%). 
 

 

  



de trompet van Koning Canon 

 
Donderdag 29 oktober kwam ‘Muziek is de max’ naar onze kleuterschool 
met hun voorstelling ‘de trompet van Koning Canon’.  
 
De verteller/muzikant Ruben had onze hulp nodig! De trompet van koning 
Canon werd gestolen door een gigantische draak… Hij riep de hulp in van 
onze kleuters. Doorheen het land van Koning Canon maakten we kennis 
met verschillende muzikale basiselementen zoals tempo, dynamiek, ritme 
en beweging. De kleuters genoten van een interactieve voorstelling waarin 

ze zelf mochten musiceren op allerlei instrumenten. De afwisseling luisteren, bewegen, musiceren, … 
was heel leuk!  
 
Uiteindelijk na lang zoeken vonden we de trompet … waar zat de trompet verstopt? In de keel van 
de draak! Door alle hulp van de kleuters werd de draak verlost van de trompet! En Koning Canon 
die was ook opnieuw tevreden! Eind goed, al goed …  

 
 
 
  



tellen met Sint en Piet  
 

Tijdens ons thema Sinterklaas, ontdekten de kleuters getalbeelden. Jaja, we 
daagden de kleuters uit om echte wiskundeknobbels te worden.  Uiteraard 
op een speelse manier. 
 
Alle activiteiten in de klas werden gelinkt aan het herkennen van het juiste 
getalbeeld. Zo mochten ze het juiste aantal koeken in de zak timmeren. 
Baarden van de Sint werden opgebouwd volgens een stappenplan. We 
kleefden puzzels volgens het gegooide aantal ogen van de dobbelsteen.  

We zijn ook volop kronen aan het knutselen volgens een stappenplan zonder de juffen! Binnenkort 
gaan we ook op zoek naar de gluurpieten. We nemen onze klasiPad mee om QR codes te scannen 
voor verhalen en liedjes.  
 
De kleuters leerden voor de eerste keer een bundel werkjes zelfstandig opstarten en afwerken.  
Bij juf Lies dobbelden de kleuters een eigen sinterklaasverhaal.  
Probeer jij het ook eens? Veel plezier, 
 
de juffen van de derde kleuterklas 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
de heerlijke herfst in het eerste leerjaar 
 

Begin september startten we met twee klassen vol enthousiaste kleuters. 
Terwijl we zwoegden op de eerste letters, woorden en ook zinnen, 
veranderden de kinderen stilletjes aan naar echte lagere-school-kinderen. 
Maar ook buiten was er een belangrijke verandering gaande. De warme 
zomerzon maakte plaats voor een frisser herfstbriesje. Ook de juffen 
merkten dit op en we besloten de leerlingen onder te dompelen in het 
thema ‘herfst’. Wil je weten hoe we dat precies deden? Lees dan snel de 
onderstaande herfstfiguren. 
Tip! Nadien kunnen de prenten ingekleurd worden. 

 
 

 
 
 
de juffen van het eerste leerjaar 



 

 

 

 
 
 
Als afsluiter van dit thema 
zochten we samen met de 
kinderen van het vijfde leerjaar 
het hele kabouterbos af naar 
onze kleinste 
kaboutervrienden. Ze vonden 
het allemaal reuzefijn om in dit 
leuke bos te zijn.  
Dank je wel aan de helpende 
handen van het vijfde leerjaar.  
 
de juffen van het eerste leerjaar 

 

 

 

 

 
gratis activiteiten tijdens de kerstvakantie 

 

KLEURENPARCOURS MET VLIEG  zoektocht 6 – 12 jaar 

Tijdens de tentoonstelling Kleureyck kunnen je 
kinderen samen met Vlieg een uitdagend 
kleurenparcours volgen! Hun museumbezoek krijgt 
kleur met tal van leuke opdrachten doorheen 
Kleureyck en in de permanente collectie. Een avontuur 
met toverspiegels en draaimolens zonder aanrakingen. 
Tellen, kijken, kleuren vergelijken, ontdekken, zoeken 
en ... de kist openen! Daarin ligt een kleurrijke 
verrassing op hen te wachten. 

info: Design Museum Gent, Jan Breydelstraat 5   9000  Gent 
 

 
STREETART IN GENT  

 
Gent is uitgegroeid tot een 
graffitivriendelijke stad. Zin in 
graffiti-hotspots? Dan kan je 
Gent net even ‘anders’ 
ontdekken met het 'Sorry, not 
sorry streetart’-plan van Gent', 
een fiets- of wandelroute langs 
de kleurrijke graffiti-kunst in de 
stad. 

Download de Street Art map via deze weblink: cultuur.stad.gent/nl/street-art 

 
 
 

 



digi-‘TAAL’ in het tweede leerjaar 

 

De nieuwe werkboeken van Talent zorgen rijkelijk voor 

interactieve lessen. Het gebruik van de iPads in de klas is 

dan ook enorm gestegen. Zelf een thema ontdekken via 

de ontdekplaat, of herhalingsoefeningen oproepen door 

het werkblad te scannen,… De kinderen kunnen er al 

goed weg mee. Ze zijn steeds heel enthousiast  

als ze de iPads zien verschijnen! 

November, dat is ‘voorleesmaand’. Normaal stond er 
op de agenda dat we een vertelsessie mochten 
meepikken in het theater Scala. Omwille van de, door 
iedereen gekende, maatregelen kon dat jammer 
genoeg niet doorgaan. Gelukkig hebben we daar in 
deze moderne tijden een oplossing voor. Als wij niet 
naar de verteller kunnen gaan, dan komt de verteller 
toch gewoon naar ons? Maar hoe dan? Digitaal 
natuurlijk! 
Woensdag 25 november konden we via Zoom toch nog 
live genieten van de vertelkunsten van Veerle Ernasteen. 
We kregen een link en op het afgesproken tijdstip 
verscheen de verteller op het grote digibord. Ze 
trakteerde ons niet op één, maar wel drie verhalen in één! 
We hoorden over de avonturen van een jongen die bij zijn 
oma bleef slapen. Als hij bleef slapen, was het altijd feest 
want hij was nooit alleen. Een kat, hond, geit, paard en 
varken waren ook van de partij. Veerle vertelde zo 
boeiend dat we eventjes vergaten dat we gewoon in de 
klas zaten. Lang leve de moderne technologie! 
  

 
Twee weken herfstvakantie, dat was best lang voor 
sommige kinderen. Na een tijdje begonnen ze elkaar toch 
wel te missen … Anne, de mama van Wolf uit 2A kwam 
op het volgend idee: Tijdens de tweede week van de 
herfstvakantie las ze elke avond een stukje voor uit ‘Harry 
Potter en de Steen der Wijzen’ . Kinderen die graag 
wilden meeluisteren, konden dat via Praatbox doen. Zo 
gebeurde het dat er elke avond een vast fanclubje aan het 
scherm gekluisterd zat om te luisteren naar het verhaal. 
Terwijl Anne vol enthousiasme het verhaal bracht, 
maakten de kinderen bijpassende tekeningen. Intussen 
luisterde de juf ook aandachtig mee en zocht enkele 
moeilijke woordjes op. Na het leeskwartiertje kregen de 
kinderen tijd om via de camera hun creaties aan hun 
vriendjes te tonen. Ze leerden ook enkele nieuwe 
woorden bij. Amechtig, ontstemd en luchtbuks, … 
Woorden waar we nog nooit van gehoord hebben, maar 
nu nooit meer zullen vergeten. Op deze manier krikten de 
kinderen hun taalkennis wat op én bleven ze in contact 
met hun vriendjes. Dat zijn twee vliegen in één klap! 
 
de juffen van het tweede leerjaar 
 

 

 



Laten we beginnen met lezen... 
 
Wanneer we aan lezen denken, denken we allemaal aan verschillende onderdelen van lezen... De 
voordelen van lezen, de soorten teksten die we kunnen lezen, de moeilijkheden van lezen, het plezier 
dat je eraan kan beleven, … 
Het woord ‘lezen’ brengt bij de kinderen het volgende naar boven: 
 

- rust      - vrede 

- blij      - niemand stoort 

- spannende verhalen    - leuke verhalen 

- echt een verhaal kunnen voorstellen  - eventueel zelf een verhaal schrijven 

- nieuwe woorden leren schrijven 

 
In het derde doen wij vooral aan kwartierlezen… 
 
Op school willen we al vanaf dag 1 het lezen bevorderen. Plezier beleven en goed leren is enorm 
belangrijk. 
Minstens 1 keer in de week zorgen we voor een kwartier lezen in de klas. Dit is een vrij leesmoment 
waarop de kinderen zelf een boek mogen kiezen en een comfortabel plaatsje mogen kiezen. 
Op de achtergrond speelt er een zacht relaxerend muziekje, zodat we een gevoel van rust ervaren. 
De kinderen genieten van dit rustig momentje.  
Maar ook thuis proberen we het lezen een duwtje in de rug te geven. De kinderen krijgen 
niveauboeken mee naar huis. Elke dag wordt er van hen gevraagd om een kwartiertje thuis te lezen. 
Dit om het leesniveau te verbeteren. 
De kinderen hebben zo hun eigen manier van lezen. Ze lezen bijvoorbeeld, in de zetel, slaapkamer, 
ondersteboven, aanrecht, bureau, speeltuin (de vogeltjes fluiten als een muziekje). 
 

  

 
 
Zo, jij zit nu aan 5 van de 15 minuten lezen per dag. Lees nog even rustig met ons mee in deze krant 
en je bent er in no time! 
 
lieve, rustige, spannende groeten 
 
de kinderen en juffen van het derde leerjaar 
  



Boeboeks in het Potuitpark! 
 

 
Het 4de leerjaar trok op een herfstdag naar het Potuitpark. Daar werden ze 
welkom geheten door enkele Boeboeks.  
Iedereen vond het super idee om mee te gaan naar de wereld van de 
Boeboeks. Maar dan moesten alle leerlingen er eerst zelf één worden. 
Met spullen uit de natuur en hier en daar een veegje schmink, werd iedereen 
een echt Boeboek. Zelfs de boeboeknaam en – groet ontbrak niet.  
Na het middageten trokken we verder op ontdekking. We leerden kunst 
maken uit natuur, spelen in de natuur, kijken naar de natuur en ons 

oriënteren in de natuur. 
Een leuke dag waar we met plezier op terugkijken. 
 
het 4e leerjaar               
 

 

OP ONTDEKKING IN DE NATUUR MET DE BOEBOEKSRUGZAK  5 – 12 jaar 

In het Natuur-en Milieucentrum De Bourgoyen kunnen gezinnen met jonge 
kinderen gebruik maken van de Boeboeks gezinsrugzakjes. Deze rugzak bevat 14 
opdrachtjes voor natuurbeleving langs het Boeboekspad (2km) en het nodige 

materiaal om die opdrachten uit te voeren. Al spelend leren dus! De rugzakjes zijn gratis 
beschikbaar aan het onthaal van het centrum. 
 

info: Natuur-en Milieucentrum De Bourgoyen, Driepikkelstraat 32   9030  Mariakerke 
 
 
 
leren typen in het 4e leerjaar 
 
Kinderen moeten met een computer kunnen werken. Maar daarvoor hebben ze 
verschillende vaardigheden nodig.  
Eentje ervan (die ze volgens ons nog nodig hebben) is het blind kunnen typen, typen 
zonder naar de handen te kijken. 
Op school bieden we zo een cursus aan tijdens de schooluren, en dit al enkele  jaren.  
Het 4de leerjaar lijkt ons de ideale leeftijd om dit typen aan te bieden en onder de knie te 
krijgen. 
Maar dit jaar hebben we de manier van aanbrengen en leren in een nieuw, moderner jasje 
gestoken.  
We gebruiken nu het pakket van typ-10 (www.typ10.be, voor de nieuwsgierigen) 
En zo worden onze leerlingen weer een stukje mediavaardiger. 
 
het 4e leerjaar  
 



bezoek aan het MIAT over mensen en machines 
 
8 oktober trokken de vijfdes naar het MIAT waar ze 
het verhaal van Gent als industriestad te zien en te 
horen kregen. De gids nam ons mee naar de 
boerenfamilies in de 18 de eeuw waar de vrouwen in 
de wintermaanden het vlas tot draden sponnen en de 
mannen de draden weefden tot linnen om die te 
verkopen. Later richtten ondernemers in Gent grote 
ateliers op waar ze massaal linnen produceerden.  
Alles was nog handwerk en de werktuigen werden 
aangedreven door spierkracht van mens en dier.  
We konden met eigen ogen een uniek exemplaar van een spinmachine uit die tijd bewonderen. 
Nadat Gentenaar, Lieven Bauwens, op het einde van de 18 de eeuw de Mule Jenny naar Gent wist te 
smokkelen werd Gent in een mum van tijd een industriestad. Vrouwen en kinderen gingen mee aan 
de slag in de fabriek. De machines waren gevaarlijk, de lonen te laag en de werkdagen lang.  
De arbeiders woonden ‘dicht opéén’ in beluiken, een wirwar van kleine steegjes en in grote 
armoede. Ze kwamen in verzet en gingen zich verenigen in vakbonden. Dit was het begin van betere 
werkomstandigheden voor de vele arbeiders en hun gezinnen in Gent en daarbuiten. Met een flinke 
dosis kennis vertrokken we terug naar school.  
 
5A en 5B  
 
windsurfen en suppen 
 
De weersgoden waren ons goedgezind. Daarom trokken we op 15 september naar WVG-Beervelde 
om te windsurfen en te suppen.  
We waren heel enthousiast en hadden door het warme weer nood aan water. Voor velen was het de 
eerste keer op de plank. 
Bij het suppen moest je veel peddelen en dan werd dat een beetje vermoeiend. We leerden draaien, 
wisselen van sup ‘op’ het water, zover mogelijk vooraan/achteraan stappen zonder in het water te 
vallen, om het snelst rond een vlag varen, … Het was megacool. 
Bij het surfen vielen velen in het water. Dat was heel wat moeilijker dan gedacht. We gaven echter niet 
op. Na wat oefenen, vonden we ons evenwicht en begon het te lukken. Doordat er weinig wind was, 
raakten we moeilijk terug naar het strand. Gelukkig kwam de lesgever met een bootje ons ophalen en 
terugbrengen. Het was fantastisch. 
Op het einde mochten we nog even vrij zwemmen en zwommen we nog eens naar de zwarte 
piratenvlag met onze zwemvesten aan. Dat was super. 
Het was een superleuke dag. Wat een ervaring!  
 
de leerlingen van 6A 

 

 
 



mijn taalmachine... verrassend vreugdevol 
 

Enkele weken geleden vroeg een professor ons om hulp. Ondanks haar vele rekenwerk kwam ze niet 
tot de exacte manier om een nieuwe taalmachine in elkaar te knutselen. Met de hele school werken 
we sindsdien samen om doorheen dit schooljaar een nieuwe taalmachine tot stand te brengen. 
In de hal bouwen we de machine op, van onder naar boven. We wensten elkaar een ‘goedemorgen’ in 
verschillende talen, voerden allerlei opdrachten uit die te maken hadden met letters en we deden ons 
best om verhalen aan elkaar voor te lezen. 
We zijn alvast benieuwd naar de volgende opdrachten, want we willen de taalmachine nog veel 
groter maken! 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                                 meester Sander (‘Daaze’)  
 



    Sphero, een nieuwe leerling in 6A? 
 
De jongste jaren werd bewust in alle leerjaren van de lagere school 
geïnvesteerd in materialen en/of opleidingen om (spelenderwijs) te leren 
programmeren.  De meeste kinderen doen dit zeer graag, en wij geven onze 
leerlingen vaak bewust opdrachten waar men samen moet aan werken.  

 

Zo ook toen de Sphero het zesde leerjaar kwam 
binnen rollen … Hij was meteen welkom en enkele 
leerlingen hielpen hem (of is het haar?) aardig op weg 
… Met het resultaat kon men deelnemen aan een 
wedstrijd van Lab9, een bedrijf ‘met Apple-sap in de 
aderen’.  Intussen heeft hun jury de winnaars 
geselecteerd die in de prijzen zijn gevallen!  En … 

‘De eerste prijs gaat naar Sint-Janscollege Heiveld waar de leerlingen een mooi 
parcours gemaakt hebben waarin een Sphero robot geprogrammeerd werd om 
in zijn huisje te geraken.’ 

De leerlingen van 6A winnen een DJI Tello drone!  En voor de leerkrachten 
van de school is er een gratis opleiding!  

de robot van 6A programmeren 
 
Meester Sander en juf Leen vroegen ons een Robot te programmeren. De robot moest door een 
doolhof rijden en er terug uitkomen. 
 
In het begin hadden we enkele problemen. De robot wou niet verbinden met de iPad, maar toen 

kwam Shareef, onze redder in nood.  
Eenmaal dat in orde was, hebben we geprogrammeerd, dit tijdens ‘vrij werken’. Na een tijdje is het 
gelukt. 
Dat lukte allemaal pas op de voorlaatste dag. We hadden toen enkel nog één namiddag. 
We probeerden de robot te draaien en naar een andere kant te laten gaan. 
Maar het lukte niet, Reine heeft ons gered van onze ondergang. 
Nu de Robot kon draaien, zijn we onmiddellijk aan het werk gegaan. 
We namen papier en legden het papier op de grond. 
We plaatsten de robot op het papier en Elise volgde met een stift de weg die de robot aflegde. 
Toen begonnen we er schoenen, karton, pennenzakken, ... rond te plaatsen. We  kwamen tot ideeën 
omdat we het leuk wilden maken en plots dachten we aan sportschoenen in onze gymzak. We 
hadden ook op de voorlaatste dag afgesproken om karton mee te nemen naar school. Maar als we 
enkel dat zouden gebruiken, zou het maar saai zijn, dus hebben we besloten om onze pennenzakken 
te halen. Ik had ook 2 eierdozen mee (ook al hebben we er maar 1 gebruikt). Ik heb de eierdoos 
verknipt en we hebben dit in het parcours verwerkt. 
We plaatsen de robot weer op de juiste plek en lieten hem zijn parcours weer afleggen. 
We hebben het parcours een paar keer (veel keren ;-) ) opnieuw moeten veranderen, omdat het 

constant tegen het decor aanreed. ⚒ 
Na goed doorzetten, is het allemaal gelukt: Reine die de robot liet starten, Elise die de robot filmde 
en ik (Niamh) die vertelde wat de robot moest doen en aan het doen was. 
We waren eigenlijk al blij dat we dit hebben meegemaakt. 
En kijk nu, we hebben de hoofdprijs gewonnen!! 
Ik denk dat we er alle drie (Reine, Elise en Niamh) ervan hebben genoten, we hebben gelachen, we 
bleven proberen en we vonden het super leuk!!!!!! 
Reine, Elise en Niamh (verslaggever) 
 
Niamh 



 
kalender 1ste trimester 2021 

 

19 december – 3 januari 

maandag 25 december 

woensdag 20 januari 

woensdag 27 januari 

donderdag 28 januari 

vrijdag 29 januari 

 

maandag 1 februari 

maandag 8 februari 

13 – 21 februari 

maandag 22 februari 

dinsdag 23 februari 

 

dinsdag 9 maart 

donderdag 18 maart 

vrijdag 19 maart 

dinsdag 23 maart 

woensdag 24 maart 

 

3 – 18 april 

zondag 4 april 

maandag 19 april 

dinsdag 20 april 

kerstvakantie 

Kerstmis 

op stap naar het 1ste leerjaar 

pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen  

1ste, 2de en 3de leerjaar: syntheserapport 1 

4de, 5de en 6de leerjaar: syntheserapport 2  

 

instapdatum nieuwe kleuters 

schoolraad 

krokusvakantie 

instapdatum nieuwe kleuters 

oudercontacten 6de leerjaar 

 

selectieve oudercontacten lagere school 

1ste, 2de en 3de leerjaar: perioderapport 4 

4de, 5de en 6de leerjaar: perioderapport 4 

oudercontacten kleuterschool 

oudercontacten kleuterschool 

 

paasvakantie 

Pasen 

instapdatum nieuwe kleuters 

schoolfotograaf 

 

Voor licentievrije afbeeldingen in onze nieuwskrant zoeken we op pixabay.com . 

 

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 
 
 

  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   

 

WENST U DE NIEUWSKRANT NIET MEER OP PAPIER TE ONTVANGEN,  

GELIEVE DIT KENBAAR TE MAKEN VIA HEIVNIEUWSBRIEF@SINTJV.BE 

VERMELD NAAM OUDSTE KIND + KLAS A.U.B. 


