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beste ouders,  

beste leerlingen,  
beste  SJC-vrienden,  
 
Hoopvol vooruitkijkend, dat is de rode draad die ik wil gebruiken 
voor mijn voorwoord. 
Na 2 jaar corona, met de bijhorende maatregelen, is het inderdaad 
tijd om hoopvol vooruit te kunnen kijken.  
We kijken hoopvol vooruit om de planten op ons grasveld te zien 
groeien. Met veel dank aan de ouders die zorgden voor het 
aanplanten. Binnen enkele jaren zullen we een mooi groen scherm 
hebben tussen de parking en ons grasveld. 

We kijken hoopvol uit naar de nieuwe toiletten onder het afdak. Hopelijk kunnen we ze tegen ons 
schoolfeest, zaterdag 14 mei, reeds gebruiken.  
We kijken hoopvol uit naar de vele klasactiviteiten die we opnieuw mogen organiseren. De 
muziekacademie mocht opnieuw de school binnen om enkele muzische workshops te geven, onze 
vrijwilligster Katlijn is opnieuw welkom om te komen voorlezen, de sportsnacks vrolijken de 
vrijdagnamiddag op, pizza’s worden in de klas gebakken, ijspistes werden verkend, …. En uiteraard 
blijven we hoopvol vooruitkijken om nog heel wat andere uitstappen te kunnen plannen. De 
leerlingen van de 2de graad kijken ook al enorm uit naar hun zeeklasperiode. 
We kijken hoopvol uit om ook ouders opnieuw te mogen verwelkomen binnen onze schoolmuren. 
Na de paasvakantie starten we ons koffiemoment (op woensdagochtend) terug op, het 
oudercomité plant een ouderfuif, 4 mei vindt (eindelijk) onze picknick plaats en uiteraard kijken we 
volop uit naar 14 mei. Ons schoolfeest. Leerkrachten zijn reeds volop bezig met een 
sprookjesachtige voorbereiding van dit schoolfeest. Maar… het schoolfeest kan maar echt een succes 
worden als we ook kunnen rekenen op de ouders. Enerzijds om te komen meevieren en genieten, 
anderzijds ook om even de handen uit de mouwen te steken om te helpen bij de catering.  
Helpende handen bij de bar, de tombola, de kassa, de koffiestand, … Ze zullen zeker welkom zijn. 
Hou de nieuwsbrief van het oudercomité zeker in het oog. Zij zullen nog een oproep doen.  
Hoopvol kijk ik uit naar een 3de trimester met tal van boeiende en leerrijke activiteiten.  
 
Geert Van Malderen, 
directeur 
 
 
Als het Pasen is vieren we dat er hoop is in de wereld.  
 
Jezus moest het lijden ondergaan, er doorheen gaan, het dragen 
voor ons, om tot opstanding te komen. Pasen is als een spiegel. 
Het maakt het voor ons mogelijk naar de moeilijke kanten van 
het bestaan te kijken. Het is niet allemaal perfect en dat hoeft 
ook niet. Pasen is het vertrouwen en de hoop dat het 
uiteindelijk goed komt. Elke dag kan zo een nieuw begin zijn.  
 

https://youtu.be/du2bzb28Jcc  
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Lander De Moor 

 
 
 
Lieve ouders,  
 
In december kregen ju l l ie een telefoontje of mailt je van de school met het bericht 
dat onze zoon Lander overleden was. Hoe ver of hoe dichtbi j  ju l l ie ook bi j  hem 
staan, zo 'n bericht komt hard binnen bi j  iedereen die ouder is of die al verl ies 
heeft meegemaakt. De eigen emot ies werden door velen aan de kant geschoven en 
de bericht jes stroomden binnen bi j  ons. Bericht jes van medeleven en verdriet , 
zoekend naar woorden. Sms'en, kaart jes, br ief jes aan het net in de kapel ,  
herinneringen, tekeningen van ju l l ie kindjes, aanwezigheid op de afscheidsdienst , 
hele maalt i jden, . . .  Tekenen van medeleven en steun, toen en nu nog. Het is een 
huzarenstukje om ze a l lemaal te beantwoorden, dus wil len we jul l ie via deze weg 
even bedanken. Want elk woord, maar ook elke g l imlach vanop afstand betekent 
wel degel i jk iets .  
 
We wil len van de ruimte ook nog even gebruik maken om de leerkrachten-ploeg 
expl iciet te bedanken.  Hoe zi j ,  door de e igen shock heen, het belangri jkste werk 
uit ons handen hebben genomen om een warm nest je te b ieden aan al le vr iendjes 
van Lander, jul l ie te ondersteunen en een plek te bouwen waar iedereen - ook 
wijzel f  -  terecht kon, . . .  dat is hartverwarmend. Liever niet natuurl i jk , maar a ls er 
dan toch iets van deze orde gebeurt , wensen we iedereen een leerkrachtenploeg 
als de onze toe. (We mogen toch ‘onze’ zeggen eh?)  
 
Eigenl i jk wilden we ook nog een dankjewel aan al le leerl ingen richten, maar de 
woorden om te beschri jven hoe fantast isch zi j  stuk voor stuk zi jn,  komen niet . 
Geef ze al lemaal een knuffe l ,  high-f ive , vu ist je of wat dan ook van ons.  
 
Warme groet ,  
 
Lies en Sven, mama en papa van Lander* (4A) en Jor i jn (1A) De Moor 
  



 
Dag Lander, 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik draag jou in mi jn hart mee a ls Lander.  
Lander die net speelt i jd heeft gehad, met een brede gl imlach. Omdat je hebt 
genoten van de pauze met al jouw vrienden. Een smi le omdat al les goed is verlopen 
t i jdens de speelt i jd . Het is jouw koppig kant je die er af en toe voor zorgt dat het 
wel eens in de soep durft te draaien op die speelplaats.  
Maar dat koppig kantje maakt aan de andere kant van jou iemand die heel graag 
wint in het spel .  
Maar als je dan zelf  niet zo heel eerl i jk hebt gespeeld , dan zie ik jou daar staan, b i j  
mij aan het bureau. Armen op de rug, tanden op elkaar met een brede gl imlach, de 
schouders wat aan het  wiebelen, de ogen wat rond aan het draaien om toch geen 
oogcontact te moeten hebben. Het moment dat we beide beseffen:  de volgende 
keer lukt dit  zeker anders en beter.  
Lander die me knuffels  komt geven.  Op elk moment van de dag. Omdat je voelt 
dat dit  een fantast ische manier is om te tonen hoe graag je e lkaar hebt.  
Lander die heel graag grapjes maakt. Niet al t i jd op het ju iste moment, daar z i jn we 
het ondertussen ook over eens. Maar je zorgt wel voor een stevige dynamiek. Ik 
moet elke dag op mijn woorden en zinnen letten. Want je hebt het  wel door a ls er 
iets n iet klopt .  
Lander die geniet van zi jn klas , van zi jn vrienden. Vrienden zi jn hei l ig voor jou. 
Soms wringt het wel eens om ‘vr ienden’ en ‘mijn e igen mening’ op elkaar af te 
stemmen. Maar je staat te springen om te leren hoe dat ‘afstemmen’ juist a l lemaal 
moet gebeuren.  
Lander a ls dromer. Je hebt fantast ische ideeën. Laat jou fantaseren, en we eindigen 
op Mars, op z i jn minst . 
Lander a ls organisator, Lander a ls lezer, Lander a ls weetjesman, Lander als ik-
draag-zorg-voor-iedereen, Lander als ontdekker, Lander als nieuwsgier ige, Lander 
als d it- interesseert-mi j-niet , Lander a ls h ier-weet- ik-veel-van, Lander a ls 
enthousiastel ing , Lander a ls gesprekspartner, Lander a ls opval ler, Lander a ls voor-
een-groep-voel- ik-me-niet-zeker, Lander als doorwerker, Lander a ls twij felaar, 
Lander a ls wiskundetalent, Lander als. . .  
Ik kan h ier zo nog een 100-tal zaken opsommen. Zowel ta lenten van jou a ls zaken 
waarin je nog moet groeien.  
Maar ik ga jou vooral herinneren a ls … Lander.  
Gewoon zoals je bent en was.  
 
                      meester Maarten 

 
  



in memoriam: ‘Meester’ Roger Velghe (1944-2022) 
 
Geen pleiter aan de balie, maar een gildemeester. 
een man die zijn vak door en door en kende. 
 
Hij leerde met zijn handen werken en had een boerenverstand. 
Die gaven waren de grond waarop hij zijn methodes bouwde. 
De meester doorzag en ontleedde de denk- en werkproblemen van  
kinderen, ook en vooral van hen die moeilijk volgden. 
Zonder grote didactische theorieën ontwierp hij mentale en materiële 
hulpmiddelen. 
Heel terecht was hij enorm fier op zijn vondsten. 
Bovendien was hij een boeiend verteller, waarin ook details een grote rol 
speelden. 
 
Als hij nog eens langs kwam, zocht hij wat er nog over bleef van wat hij introduceerde. 
Maar alles evolueert, ook  technieken worden telkens ingebouwd in iets nieuws, digitaler … . 
 
Zoals kunstwerken van grote meesters bewaard en bewonderd worden, ook en vooral door gewone 
mensen, zal meester Velghe een plaats hebben in het hart, vooral van kinderen en hun ouders die 
niet altijd zo goed konden volgen. 
 
Krachtig en fier, maar een heel deskundige, rechtlijnige, betrouwbare collega, past in zijn 
‘koningskader’. 

 
Hugo Bogaert, voormalig onderwijzer collega 
 
 
 

 
talentgericht werken met kinderen 
 

Begin dit schooljaar kregen we extra uren (bijsprong uren) om de ‘corona achterstand’ bij te 
benen.  
We besloten om deze vooral in te zetten op sociale- en emotionele ontwikkeling bij 
kinderen, omdat deze tijdens deze corona periode, toch sterk op de proef werd gesteld. 
Zo kozen we ervoor om onze aandacht nog extra te richten op positieve psychologie, dus 
om te kijken wat er wel goed gaat en wat kinderen wel goed kunnen.  
Het ontdekken en bewust worden van deze ‘talenten’ leidt tot positieve emoties, en deze 
hebben een gunstig effect op de mentale energie, studieresultaten, veerkracht en 
weerbaarheid van kinderen. 
Elk kind heeft zijn eigen unieke combinatie van talenten. Toch zijn kinderen zich hier vaak 
niet van bewust omdat ze op zoek gaan naar uiterlijke competenties waarin ze uitblinken 
zoals rekenen, dansen, tekenen,...  
We benoemen vaak een talent in termen van ‘een activiteit’: hij kan goed voetballen, zij kan 
goed vrienden maken. De activiteit is niet het talent, maar wat maakt dat iemand schittert in 
een activiteit, en dat verschilt van kind tot kind. Verschillende kinderen kunnen uitblinken in 
een activiteit, maar er allemaal andere talenten voor inzetten.  
Als leerkracht is het dus belangrijk om contexten in de klas te creëren waarin kinderen hun 
talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen, want enkel in de juiste context wordt het talent 
zichtbaar. 
Pedagoog Luc Dewulf heeft zo 39 talentenkaarten ontwikkeld, om te helpen bij de zoektocht 
naar ieders ‘talenten’. 
Dit schooljaar maken we met ons team kennis met onze eigen talenten. Zo hangen we in 
onze koffieklas wekelijks 3 talentenkaarten, waar we elkaars foto kunnen bijhangen. Dit 
leverde al leuke gesprekken en inzichten.  



Ook introduceerden we in sommige klassen d.m.v. een poppenspel al enkele 
talentenkaarten. Er werden al een paar individuele ‘ talenten gesprekken’ afgenomen, door 
de talentenfluisteraar (opleiding ‘kindertalentenfluisteraar van Luk Dewulf’’). 
Deze ‘talentenzoektocht’ staat nog in de startblokken en willen we nog verder laten 
uitgroeien tot een mooi verhaal dat kan bijdragen tot het geluk van uw kinderen en hun 
leerkrachten.  
Want dat is toch wat we allemaal nastreven, gewoon ‘gelukkig zijn’ ;) 
 
juf Marjolein 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mee met de mee(r)Lezers  
 
Ik lees mee, jij leest mee, hij leest mee, zij leest mee, wij lezen mee, jullie lezen mee, zij lezen mee, 
lees ik mee? Lees jij mee? Leest hij mee? Leest zij mee? Lezen wij mee? Lezen jullie mee? Lezen zij 
mee?  Lees mee! Lees meer! 
Mogen wij ons eventjes voorstellen?  
 
Wij zijn de werkgroep Mee(r)Lezers. Sinds vorig schooljaar – onder enthousiasme van brugfiguur 
Evelien – neergestreken op onze school, met als grote missie: Lees mee, lees meer! 
Mee(r)lezers is een tweejarig project van de Stad Gent, getrokken door het Onderwijscentrum Gent. 
Om onze missie meer af te stemmen op onze school, krijgen we de steun van onze leescoach Laura 
Vandenhende. Met haar stelden we vorig schooljaar een ambitieus actieplan op.  
Nog enkele maanden en dan loopt het project af. Maar … omdat lezen zo fijn is, laten we het 
gewoon doorlopen. Want onze mee(r)leesdromen zijn verre van af! 
Tijd voor een stand van zaken! 
 
Na enkele brainstormsessies, bleek er een grote nood te zijn aan een echte schoolbib, mét gezellige 
in- en outdoor leesplekjes. Als snel kwam ‘Het eiland’, het gebouw aan het grasveld, in aanmerking 
om daar een bib in te richten. Vorig schooljaar werd dan ook een eerste boekenkast aangekocht, die 
enthousiast gevuld werd met boeken die in de loop der jaren links en rechts verzameld werden. 
Daarnaast werden ook de eerste stappen richting ‘leesbeleid’ gezet. 
Dit schooljaar lag de focus eerder op de praktische uitwerking van die schoolbib. De boeken werden 
geïnventariseerd en gelabeld, er werd een keileuke naam bedacht door de leerlingen van Juf Annelies, 
nl ‘Het Boekenpaleis’ en Meester Sander ontwierp hierbij een prachtig logo.  De directie voorzag een 
budget om ‘Het Boekenpaleis’ verder in te richten en investeerde in een kwalitatief boekenpakket. In 
de krokusvakantie kwamen enkele leerkrachten samen om ‘Het Boekenpaleis’ knus in te richten. En 
vanuit het Onderwijscentrum kon de school rekenen op een flinke subsidie om nieuwe boeken aan 
te kopen, waardoor we nu echt beschikken over een mooi basisaanbod van fictie, non- fictie, poëzie, 
meertalige boeken, prentenboeken, luisterboeken, … 
 



 
 
Hou zeker de nieuwbrieven in de gaten, want we voorzien nog een plechtige opening van ‘Het 
Boekenpaleis’ 
 
 Onlangs kwamen we met de werkgroep opnieuw samen om de beleidsstructuren voor de volgende 
schooljaren verder uit te zetten. En ook dit wordt een pareltje!  Zo willen we het leesbeleid verder 
uittekenen en er een leerlijn aan koppelen, we willen een handige tool ontwikkelen om leestips, 
weetjes en ideetjes uit te wisselen, we willen ‘Het Boekenpaleis’ verder uitbouwen met aanbod 
doorheen de middagpauze, … en last but – zeker-  not least … we willen van de schoolbib een open 
toegankelijke ontmoetingsplaats maken voor ouders en leerlingen waarbij je kan snuisteren in een 
online catalogus met uitleenmogelijkheden.  
Je leest toch mee(r)?  
 
werkgroep Mee(r)lezers, 
 
brugfiguur Evelien en de juffen Jolien, Lies, Jana, Annelies, Karen en Ann 
 
vragen, suggesties, … Mail: brugfiguur Evelien: evelien.woussen@sintjv.be of juf Ann 
(taalondersteuner): ann.de.craene2@sintjv.be 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
logo ’Het Boekenpaleis’ door meester Sander 

 



 
het grote (wilde) dierenfeest 
 
‘Pfft… Ik verveel mij zo enorm veel,’ klonk het bij beertje Bas en eendje Kobe. ‘We spelen altijd met 
elkaar! Wij willen een nieuwe vriend erbij,’ jammerden ze verder. ‘Kunnen jullie dan niet eens met 
vlinder en uil van de overkant spelen,’ vroegen we hen. Maar beer en eend hadden enkele wensen. 
Ze wouden een wilde, sterke en grote vriend erbij! Onmiddellijk hadden de kleuters veel ideeën! Een 
cheeta! Een tijger! Een haai! Ja, dat was precies wat beer en eend wensten!  
De ontdekking van de wilde dieren was begonnen. We brainstormden over wilde dieren en gingen 
aan de slag. We bladerden door boeken, zochten op het internet en legden al onze informatie samen. 
Al snel ontdekten we dat er wilde dieren op het land, in het water én in de lucht waren. Wilde 
dieren met strepen, met vlekken of zonder strepen en vlekken. Wilde dieren met 4 poten, 2 poten of 
geen poten.   
Doorheen onze ontdekkingsreis kregen we antwoorden op verschillende vragen.  
Kennen jullie deze weetjes al? 

- Een zebra heeft strepen als bescherming tegen de warmte, insecten en roofdieren. Wanneer 

de dieren dicht bij elkaar lopen in de kudde, kan een roofdier moeilijk zien waar de ene zebra 

begint en waar de andere eindigt. Een zebrahapje uitkiezen is dan bijna onmogelijk. 

- Een giraf heeft een lange nek om blaadjes van de bomen te kunnen eten. De lekkerste 

blaadjes hangen bovenaan in de bomen. Zo kunnen zij deze makkelijk eten met hun lange nek 

en tong. 

- Een krokodil kan héél lang stil liggen op de loer. Om dan plots aan te vallen en een lekker 

hapje te vangen.  

- Een leeuw heeft manen, een leeuwin niet.  

- … 

We knipten manen van de leeuw, strepen van de zebra, scherpe tanden van de krokodil en lange 
slangen. We schilderden tijgers, gekke apen, kleurrijke papegaaien en leuke dierenmaskers. We 
boetseerden vlekken, strepen en wilde dieren. We zetten onze handen en vingers goed aan het werk. 
Maar ook muziek kon niet ontbreken. Verschillende liedjes, ritmestokjes, instrumenten, het geluid 
van de dieren… Het kwam allemaal aan bod.  
Op het einde van het thema hielden we een groot dierenfeest! We dansten, zongen en schminkten 
ons als wilde dieren. En toen was het grote moment daar… Beertje Bas en eendje Kobe, we hebben 
zoveel geleerd over wilde dieren. Welk wild dier willen jullie als vriend erbij? ‘Euhm… euhm… 
euhm… Misschien zijn die dieren wel echt heel wild. Misschien moeten we hen in de natuur laten, 
waar ze horen?’ Hahaha! Beer en eend toch! Eigenlijk lijkt ons dat wel het beste idee!  
 
Groetjes van de juffen van de eendjes- en berenklas! (juf Ira, juf Sofie en juf Phebe)  
 

 
 
  



lentewandeling 
 
Als we de zon zien en de vogels horen fluiten, dan gaan wij (de 2de kleuterklassers) graag eens naar 

buiten ���� 
 
Gelukkig hebben wij een héél mooi park aan onze school. In het thema ‘afval’ gingen we er ook heen 
om veel afval op te ruimen.  
Nu stapten we naar het park om te genieten van de lente.  
We zagen prachtige bloemen: madeliefjes, krokussen, narcissen, …  
We hoorden héél veel vogels fluiten en volgden de vele vlinders die we zagen voorbij vliegen.  
We vonden onze schaduw en deden een yoga-momentje in het park: de schaduw-zonnegroet. 
De kinderen waren héél enthousiast en genoten samen van de lente. Daarna mochten ze nog even 
vrij spelen in het park.  
 
helemaal opgeladen keerden we terug naar onze klas!  
 
de 2de kleuterklassers 
 

 
 

 



dino’s in de derde kleuterklas 
 
Op een dag stond er een geheime doos in de klas. Een doos van een museum met 

‘breekbaar’ op. Wat zou er in zitten? Een reuzenei! Maar wie of wat zat er in het ei?  

Samen ontdekten we welke dieren er een ei leggen en welke niet.  

Tot op een dag… een gebroken ei met pootafdrukken naar de deur. We schakelden de 

directeur in. Hij zou ons elke dag een screenshot tonen van de camerabeveiliging op 

school. Want gelukkig gebeurde alles ’s nachts.  Stukje voor stukje ontdekten de kleuters 

dat het om een dinosaurus ging. Gelukkig een planteneter, want de vleesjes op een bord 

bleven onaangeroerd. Elke dag ontdekten we iets speciaals van een dinosaurus. 

Sommige dino’s zouden door onze klasdeur kunnen stappen. Andere dino’s waren even 

lang als onze kleutergang. Hoe verdedigden ze zich? Hoe groot waren hun tanden? We 

leerden hoe de dino’s leefden en waarom ze gestorven zijn. We hadden zelfs een 

vulkaanuitbarsting in de klas. We mochten ook fossielen opgraven zoals echte 

archeologen.  

Tijdens het dinofeest werd duidelijk dat er ’s nachts een triceratops in onze klas was 

geweest. Een supertof thema en de dinosauruswereld heeft ondertussen geen geheimen 

meer voor onze kikkers en dolfijnen. 

 

 
 

 
 

 
 
  



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Elk jaar kijken de kinderen van de derde kleuterklas ernaar uit om naar het 
eerste leerjaar te gaan. Eindelijk leren lezen en schrijven! Voor we kunnen lezen 

en schrijven, moeten we natuurlijk eerst alle letters leren.  
 

We zijn intussen enkele maanden later en sinds kort kunnen we het eindelijk 
van de daken schreeuwen: we leerden alle letters! Dat verdiende uiteraard een 

feestje... een LETTERFEEST! 
 

Een dag die volledig in het teken stond van alle letters.  
De twee klassen werden versierd met allerlei letters en woorden, in alle 

kleuren, maten en vormen. 
De kinderen mochten verkleed naar school komen, we deden een 
letterspeurtocht op de speelplaats, speelden letterbingo en zeeslag met 

woorden, aten allerlei lekkers... 
 Er werd gedanst, gelachen, ... 

Kortom: we maakten er samen een topdag van! 
 

Om af te sluiten kregen de kinderen een medaille of diploma als aandenken aan 
deze fijne dag.  

 
De juffen van het eerste leerjaar zijn super trots op al die letterkampioenen! 

 



De paashaas … 
 
bracht in het 1ste leerjaar niets minder dan 2 
nieuwe digitale borden: 89” touchscreens, in 
hoogte verstelbaar én interactief (o.m. via 
tablets).  Het wordt voor de leerkrachten een 
boeiende uitdaging om samen met de leerlingen 
de vele allerl’ei’tjes die in zo’n bord schuilen te 
ontdekken. 
 
 
 
 
 
 
 

 
muzische namiddagen in samenwerking met de academie 
 
We kregen meerdere namiddagen bezoek vanuit de academie voor podiumkunsten. We werden 
getrakteerd op muzische voorstellingen. Onze leerlingen van het eerste en tweede leerjaar maakten 
kennis met verschillende muziekinstrumenten. De interactie en de afwisseling met een verhaal of een 
gedicht maakte het elke keer boeiend. Er konden vragen gesteld worden en ook de juffen leerden 
nog bij! Enkele leerlingen kenden de academie al van het ‘kunstenbad’. Vanaf het derde leerjaar kan je 
inschrijven voor muziek, woord of dans. Meer informatie kan je vinden op de website www.apk-

gent.be. Er is een vestiging in onze schoolbuurt nl. in de Achterstraat. 
 

  
 
  



Shosholoza!  
 
Shosho-wat? Shosholoza! Of nog beter: ‘Shoooo-shoooo-loooo-zaaaa.’ De kinderen van 
het 3de leerjaar maakten de voorbije tijd kennis met dit Zuid-Afrikaanse liedje, oefenden 
tot ze het zelf konden zingen en dansen, en brachten het daarna zowaar ook op het 
podium. ‘Dit liedje maakt ons zo vrolijk!’ 
 
door juf Evi (3A), juf Annelies Roels (co-teacher) en juf Annelies Roose (3B) 

 
We leerden tijdens de godsdienstlessen over Nelson Mandela en zijn verzet tegen de apartheid in Zuid-
Afrika. We kwamen te weten dat hij in opstand kwam, samen met vele andere zwarten, zonder ook 
maar enig geweld te gebruiken. Helaas werd Nelson Mandela daarvoor liefst 27 jaar in de gevangenis 
opgesloten. We raakten geïnspireerd door zijn moed en dapperheid, en begrepen waarom hij een paar 
jaar na zijn vrijlating beloond werd voor zijn strijd met de Nobelprijs voor de Vrede. 
Wat we echter óók te weten kwamen, is dat Zuid-Afrika een wondermooi land is, met een prachtige 
cultuur. Zo ontdekten we het bijzonder aanstekelijke ‘Shosholoza’, een traditioneel Zuid-Afrikaans 
volkslied, dat sommigen onder jullie misschien nog wel kennen van ‘De Mol’. Het werd oorspronkelijk 
gezongen door goudmijnwerkers, vooral wanneer ze met de trein terugkeerden naar huis. We hadden 
veel plezier met het leren uitspreken van de tekst, wat toch enige oefening vergde, met het leren zingen 
op het juiste moment, en met ten slotte ook het maken van de juiste dansbewegingen. Dat iedereen 
dolenthousiast was, mocht blijken uit uitspraken als: “Juf, dit liedje maakt ons zo vrolijk!” en: “Juf, ik 
denk dat dit liedje nooit meer uit mijn hoofd verdwijnt!” 
Wie benieuwd is naar het resultaat, kan het optreden bekijken dat 3A en 3B samen brachten op het 
podium van de speelplaats, door de QR-code hieronder te scannen. Het gaat voor alle duidelijkheid 
om een verborgen YouTube-filmpje.  
 

 

 
 
  

 
  SHOSHOLOZA              
 
  Shosholoza                              Ga voorwaarts 
  Ku lezontabah                          Op die bergen 
  Stimela sipum’e South Africa     Trein van Zuid-Afrika 
  Wen’uyabalekah                       Je rijdt weg  
  Ku lezontabah                          Op die bergen 
  Stimela sipum’e South Africa     Trein van Zuid-Afrika 

 



4a gaat op uitstap over bijen leren 

 
We gingen met de klas naar Bourgoyen. 
We moesten met de bus. 
 
Toen we waren aangekomen in het natuurpark gingen we onze boekentasjes 
ophangen. 
Er waren bijen! 
We leerden over bijen. 
En dat bijen eitjes leggen onder de grond. 

 

We werden in groepen verdeeld. 

Als eerste opdracht moesten we een bloem zoeken. 

Iemand vond de dovenetel, het is een mooie witte 
bloem.   

We kregen een dominospelletje over bijen om te maken. 

 
Toen we klaar waren met eten mochten wij vrij spelen in het bos 

En er was een hoge berg en iedereen gleed er af. 

 
Ik hoop dat jullie er van hebben genoten. 
En ik raad jullie aan om ook eens naar Bourgoyen te gaan. 
 
Groeten vanuit het 4de leerjaar! 

 
P.S.: In de klas heeft iedereen een verslag geschreven over deze uitstap. De tekst die u net 
hebt gelezen is een soort ‘best of’, om zo samen over deze uitstap te vertellen. 
 
  



 

  
 
Europamarkt 
 
De kinderen van 5A en 5B hebben info opgezocht over hun land van de EU. 
Dit zijn de landen die we besproken hebben in de klas: Spanje, Finland, Italië, Albanië, Polen, Kroatië 
en Griekenland. Ze werden voorgesteld op 22 februari 2022. De voorstelling was in de vorm van een 
markt. Dit zochten we allemaal op: de hoofdstad, de vlag, aantal inwoners, de buurlanden, cultuur, 
volkslied, politiek, bezienswaardigheden, eten (lekkere hapjes) en godsdienst, enz… Iedereen vond 
het heel erg leuk. Onze Europamarkt was erg gezellig. 
 
Caitlin, Nel en Lise, 5A 
 
Studio Globo: Guatemala inleefatelier 
 
3 februari 2022 ging de klas 5A naar studio Globo. Er waren twee groepen: mensen van het 
platteland en de stad. We leerden hoe het  leven was op het platteland. Zo mochten  we 
bijvoorbeeld koffiebonen sorteren en dat was echt niet leuk. De baas behandelde ons oneerlijk. 
Sommige kinderen reisden met de bus naar Guatemala stad. In de stad kon je een Liquado kopen, aan 
de liquadobar. Daar tegenover was het mensenrechtenbureau daar kon je een klacht indienen als je 
onrechtvaardig behandeld werd bv: de dienstmeid werd ontslagen na de eerste dag werken, ze deed 
het niet goed genoeg volgens haar baas. 
Rechts van het mensenrechtenbureau bevond zich de markt. Daar verkocht men allerlei zaken en 
verschillende soorten voedsel. Er liepen ook straatventers rond die verkochten van alles en ze 
poetsten mensen hun schoenen. Er was ook een bus met een bus hulpje en een buschauffeur 
daarmee kon je naar Guatemala dorp. Toen werden de stedelingen uitgenodigd op het platteland en 
alles werd versierd.  
Lotte, Cis en Rufus mochten op de marimba spelen en toen aten we tortilla’s met een sausje. Anabel 
en Nestor lazen een mensenrechten krant voor.  
We leerden dat het leven voor veel mensen in Guatemala onrechtvaardig is.  
Deze dag vonden we super leerzaam en onvergetelijk. 
 
Berke, Ensar,Yusuf, Sarah, Lotte, Cis, Boris, Luna, Nora en Nona, 5A 

 
 



 
 
LEGO SPIKE     17 maart 2022 
   
Lego spike is super leuk om te leren programmeren met 
lego . 
Lego spike werkt met bluetooth en via de app: code.org 
2 jonge begeleiders hielpen ons stap voor stap.  
We bouwden eerst een auto die we konden besturen 
door onze programmatie op de computer. Nadien 
bouwden we een breakdancer met kleur sensoren. Het 
was een van de beste activiteiten die wij ooit meegemaakt 
hebben.   
 
Jens, Isa en Pepijn, 5A 
 

  
 
         
Pizza Pizza Pizza party !!!!!!!    28 maart 2022 
 
Klas 5A maakten 5 heerlijke pizza’s genaamd: 
-Pizza Hamblokjes 
-Pizza 5 (bes) 
-Pizzabot 
-Pizza Al Taglio= Que Buono 
-Pizza Kaasei à la Ciboj 
  
Onze dagplanning:  
Er kwamen ouders en grootouders om te helpen. We kregen 
een recept dat we stap voor stap konden volgen.  
We maakten het deeg en de saus helemaal zelf. 
‘s Namiddags aten we de pizza’s op. 
 
Uiteindelijk hadden we een superleuke dag! 
  
Otis, Jef, Matteo en Rufus 5A 
 

 

 
 
 



op uitstap naar de bib 
 
We zijn dit schooljaar al verschillende keren samen met de klas naar de bib geweest. We lazen al 
veel boeken door tips van de juf. We maken soms boekbesprekingen en leuke presentaties. Onlangs 
kregen we per groepje een boek van de auteur Mark Tijsmans. Mark kwam naar school en vertelde 
over zijn boeken. Hij was heel grappig en er komt in mei een nieuw boek uit van hem, maar we 
vertellen niet welk boek. Wil je meer over hem te weten komen ga dan naar 
www.marktijsmans.be 
 
Kiara en Lena, 5A   
 
 
 
Elektriciteit, het is me Watt! 
 
Elektriciteit, het is me Watt, is het nieuwe project van WO. Zoals 
de titel zegt, gaat het over elektriciteit, iets wat ons wel 
interesseert. 
Hoe elektriciteit opgewekt wordt, onderzochten we via teksten 
of aan de hand van QR-codes die we dienden te openen met de 
chromebooks of iPads die onze klas nu heeft. De weg van de 
elektriciteitscentrale naar het stopcontact pluisden we uit via een 
spel in verschillende groepen. Joris nam ons mee naar de 
verdeelkast van de school. Die staat aan de fietsenstalling. Wij 
mochten niet binnen. Joris toonde wat daar allemaal in zat. Hij 
haalde speciale rubberen handschoenen boven en een bankje 
met rubber onderaan om op te staan wanneer hij daarbinnen 
iets moet doen. Door elke dikke elektriciteitsdraad in die kast 
stroomt wel 400 Volt! Er gaan er naar de sporthal, andere naar 
het nieuwe gebouw van het humaniora en de laatsten naar ons schoolgebouw. Daarna trokken we 
naar de meterkast met 230 Volt. Die vinden we in het gebouw zelf. Hoe dunner de draad, hoe minder 
Volt. Van hieruit vertrekt de elektriciteit naar andere meterkasten verspreid over de school. Zo hangt 
er zelfs eentje in juf Karen haar klas. Op een foto zagen we ook dat er veel zonnepanelen op het dak 
van onze school staan en deze verbonden zijn met allerlei kasten in het ‘oude winkeltje’ van de 
school. Binnenkort werken we in dit project rond proefjes. Het wordt beslist een leerrijke namiddag. 
Wanneer deze krant uitgegeven wordt, hebben we de activiteit al achter de rug. Ben je benieuwd hoe 
het was? Vraag het ons maar. We zullen met plezier een antwoord geven.  
 
Jules, Lennert en Eva, 6A  
 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
sportdag: schaatsen en het subtropisch zwembad 
 
Eindelijk was het zover, we keken er enorm naar uit: het was 
sportdag! Niet alles verliep volgens plan en daar gaat ons verslag 
over. 
Op achttien februari ging het vijfde en zesde leerjaar in de 
voormiddag schaatsen en in de namiddag naar het subtropisch 
zwembad. Eerst zouden we schaatsen in de Kristallijn. Daar 
trokken met een stampvolle bus naartoe. Toen we uit de bus 
stapten, was het nog een eind stappen. Na ongeveer een halfuur 
wandelen, kwamen we aan bij de Kristallijn en moesten we nog 
wachten op de andere klassen. Iedere klas zat namelijk op een 
andere bus. Ondertussen aten we ons hapje. Na een tijdje was 
iedereen er, dus dat betekende…de ijspiste op! We hadden een 
leuke tijd. De leerkrachten trokken foto’s. Sommige kinderen 
hielpen andere kinderen die niet konden schaatsen. Iedereen 
genoot. Soms viel eens iemand, maar je leert van vallen en weer 
opstaan. Het was super leuk. Helaas moesten we na een tijdje terugkeren. Opnieuw te voet naar de 
bushalte en dan met een overvolle bus naar school. Deze keer was het aan het gieten en waren we 
blij dat de bus er was. Terwijl we uitkeken naar het subtropisch zwembad die namiddag, vernamen we 
dat deze afgelast werd door het stormweer. Ons plan viel in duigen, al begrepen we het wel. Gelukkig 

stond deze leuke activiteit opnieuw gepland op één april. En dit was geen aprilgrap����.  
 
Charlie, Mardochée, Suna,  Arne en Alice 6A 
  

  
 

  



 
     1B doet de Heiveldse Gruute Kuis! 

 

 
inzameling 
gebruikte 
batterijen 
 
Onze school zamelt gebruikte batterijen in. We krijgen daartoe 
niet alleen gratis 
inzamelmateriaal ter beschikking van Bebat maar worden bovendien ook voor 
onze inspanningen beloond! (Er werden via deze inzamelacties al spelmateriaal voor de speelplaats, 
knutselmaterialen, … aangekocht.)  
Daarom willen wij ouders en leerlingen graag aanmoedigen gebruikte batterijen via onze school 
binnen te brengen. 
 
Hoe gaat dit in zijn werk? 
Alle gebruikte batterijen worden gedeponeerd in de inzamelton die bij ons 
op school staat.  
Bebat heeft ervoor gekozen om nog bewuster om te gaan met het milieu.  
Hiervoor stappen ze af van de plastic zakjes die iedereen in de ton kon 
deponeren.  
Voortaan moeten de batterijen zonder verpakking in de ton.  
Er zijn 3 openingen voorzien. Passen de batterijen er niet in, dan horen ze 
niet thuis in deze ton. 
Verder zorgen deze tonnen voor een automatisch telsysteem. 
Is de ton bijna vol, dan gaat er automatisch een signaal door naar Bebat om 
ze te komen ledigen 
 
Een volle ton wordt gratis opgehaald door Bebat.  
Per kg ingeleverde batterijen ontvangen wij 1 punt. 
In ruil voor de gespaarde punten kunnen wij kiezen uit een hele reeks interessante 
artikelen zoals sportmateriaal, didactisch en educatief materiaal, pc-toebehoren, 
toegangstickets voor diverse parken en nog zoveel meer... 
 
Uiteraard is dit materiaal voor onze school meer dan welkom! 
 

 
Overtuigd? Doe dan met ons mee! 

 
 

onze vernieuwde speeltuin: OMDAT BUITEN SPELEN BELANGRIJK IS! 
 

  
 



kalender 3DE trimester 
 

 

woensdag 20 april 

 

donderdag 28 april 

 

woensdag 4 mei 

 

 

zaterdag 14 mei 

 

vrijdag 20 mei 

maandag 23 mei 

dinsdag 24 mei 

26 – 29 mei 

26 mei 

 

zondag 5 juni 

maandag 6 juni 

dinsdag 7 juni 

vrijdag 10 juni 

13-17 juni 

28 juni 

30 juni 

 

1 juli – 31 augustus 

 

buitenspeeldag 

 

kleuterschool: schoolreis De Sierk 

 

brug naar het 1ste leerjaar 

picknick, organisatie oudercomité 

 

SCHOOLFEEST 

 

pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen 

1ste, 2de en 3de lj.: perioderapport 5 

4de, 5de en 6de lj.: perioderapport 5 

O.-L.-H.-Hemelvaartweekend 

Eerste Communie 

 

Pinksteren 

pinkstermaandag = vrije dag 

schoolraad 

schoolreis lagere school 

3de + 4de lj.: zeeklas 

6de lj.: proclamatie 

1ste tot 5de lj.: eindrapport 

 

zomervakantie 

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. 

 



 
 

 
 
 

 
OUDERFUIF: DATUM VOLGT 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

WOENSDAG 4 MEI: PICKNICK + OPENING HET ‘BOEKENPALEIS’ 
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