
 
 

  

 

 

    

  
BASISSCHOOL HEIVELD                   
                               

beste ouders,  

beste leerlingen,  
beste  SJC-vrienden,  
 
‘Verrassend Vreugdevol’, zo waren we dit schooljaar gestart. Blij dat de school terug open was en dat 
iedereen opnieuw naar school kon gaan. De slogan ‘Verrassend Vreugdevol’ heeft ons het voorbije 
schooljaar meegenomen om tevreden te leren  zijn met soms kleine verrassende dingen.  
Gelukkig nam de kracht van het coronavirus in de lente verder af. De geslaagde schoolfeestweek leek 
wel het startschot te zijn van vele andere leuke vreugdevolle dingen. Iedereen was zo blij dat we 
opnieuw uitstappen en culturele activiteiten mochten organiseren. De vele strikte 
veiligheidsmaatregelen namen we er graag bij.  
Ondertussen kijken we hoopvol uit naar het volgende schooljaar. Het jaarthema ‘De kracht van 
verbinden’ zal ons onmiddellijk meenemen om terug samen verbindend school te kunnen maken. 
Hopelijk zijn ook ouders dan terug welkom binnen onze schoolmuren. Mogen we al dromen van een 
picknick op een woensdagmiddag in september??? 
 
Hoopvol en verbindend vooruitkijkend, 
 
Geert Van Malderen, 
directeur 
 
 
Wat zijn wij fier op Ourdia, onze lieve 
poetshulp op school!! 
 

‘Ik ben al meer dan twintig jaar vrijwilliger. Ik 
startte als jonge moeder: mijn eerste kind ging 
naar school, ik had plots tijd over en wou graag 
iets doen voor de samenleving. Na al die jaren is 
het een evidentie geworden, iets dat deel 
uitmaakt van mijn leven. 
 
Mijn vrijwilligerswerk is heel divers. Ik word vaak 
ingeschakeld als tolk - ik spreek Arabisch, Frans, 
Berbers en Nederlands. Maar ik was ook al winkelbediende bij de voedselbank, deed het onthaal bij 
De Centrale en deed in de zomervakantie knutselactiviteiten met kinderen in de Brugse Poort. 
 
Door anderen te helpen, is mijn eigen leven veel rijker geworden. De dankbaarheid van mensen is de 
grootste beloning. Ik leer ook elke keer nog dingen bij. Via mijn job bij Kind en Gezin ken ik heel wat 
medische termen. En ik spreek zelfs al een mondje Gents! Dat pik ik op als ik op bezoek ga bij 
mensen die minder mobiel zijn en nood hebben aan een babbeltje – we drinken ‘kaffee’, de tas staat 
op een ‘taluurke’. Nog een pluspunt: je krijgt elke keer weer de kans om te tonen wie je bent. 
Mensen zien je vaardigheden en je persoonlijkheid, je bent veel meer dan een nummer of dan de 
diploma’s die je behaalde. 
 
Van boorling tot bejaarde, mensen met alle mogelijke achtergronden: iedereen heeft wel eens een 
helpende hand nodig. Vrijwilligerswerk is mijn manier om deel te nemen aan de samenleving, ik zou 
niet anders kunnen en willen.’  
 

NIEUWSKRANT 

ZOMER 2021 



 
 in memoriam  
 Leo Verschraegen,  
 23 mei 1938 - 4 juni 2021 
 oud-onderwijzer in onze school 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
DANK U WEL! 
 
2020-2021 was geen gemakkelijk schooljaar. Het coronavirus doorkruiste heel regelmatig onze 
plannen. Ouders hebben zich het laatste anderhalf jaar heel dikwijls moeten aanpassen en oplossingen 
moeten zoeken voor vakanties die plots uitgebreid werden. Hobby’s die plots wegvielen. Kampen die 
niet of aangepast konden doorgaan. We begrijpen dat dit voor jullie, ouders, geen makkelijk jaar was.  
 
Ook binnen de schoolmuren moesten we heel flexibel zijn en rekening houden met de steeds 
wijzigende coronamaatregelen. 
De contacten tussen de collega’s werden sterk beperkt. In de koffieklas was er slechts plaats voor 
maximaal 10 collega’s. In de winter dan nog met open ramen. Vergaderingen, zelfs pedagogische 
studiedagen, werden achter het scherm thuis georganiseerd; uitstappen, uitwisselingen tussen de 
verschillende klassen geschrapt. Zelfs groepswerken verdwenen  op een bepaalde moment. Toen de 
refter gesloten werd, aten de kinderen in de klas. Leerkrachten zochten naar alternatieven om er, 
ondanks de strenge maatregelen, toch een gezellig middagmoment van te maken. Er was aandacht 
voor de kinderen die in quarantaine zaten. Nieuwe ICT-technieken werden (meestal met succes!) 
uitgeprobeerd.  
Het poetsschema werd aangepast en vooral uitgebreid. Dagelijkse controle van de 
ontsmettingszuilen, ’s middags tussen de groepen door reftertafels ontsmetten, trapleuningen en 
deurklinken kregen ook een extra ontsmettingsbeurt, CO²- meters werden in gebruik genomen,… 
Allemaal met één doel voor ogen: De school zo lang mogelijk open houden om onderwijs te kunnen 
blijven geven aan al onze leerlingen.  
 
We zijn dan ook blij dat we daar grotendeels in geslaagd zijn. Geen enkele klas werd volledig 
gesloten. Dit dankzij de inzet en verantwoordelijkheid van velen.  
Aan alle ouders dank u wel voor het begrip het voorbije jaar en de verantwoordelijkheid die jullie 
opnamen. Aan alle medewerkers van de school, echt iedereen, HEEL HARTELIJK DANK 
voor de flexibiliteit, voor het steeds zoeken naar oplossingen bij de steeds wijzigende 
maatregelen en vooral voor jullie ENTHOUSIASTE INZET.  
Zo kunnen we toch nog terugblikken op een Verrassend Vreugdevol schooljaar.  
 
Geert Van Malderen, 
directeur 
 
  



 
ouderbevraging 
 
 
De ouderbarometer is een samenwerking van de 
school met Onderwijscentrum Gent via de 
brugfiguur. 
De resultaten in de afbeelding hiernaast werden 
reeds teruggekoppeld aan het schoolteam en we zijn 
alvast reeds met enkele werkpunten aan de slag 
gegaan.  
 
Binnen op school werden 2 informatieschermen 
geïnstalleerd. Volgend schooljaar zal hier volop van 
gebruik gemaakt kunnen worden! 
 
Vanaf nu kan je ook op de hoogte blijven van 
activiteiten in de buurt via de facebookpagina 
‘Brugfiguur SJC Heiveld’.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Wij bedanken alle ouders voor hun grote deelname! 
 
Vragen? 
Contacteer de school via 09 228 87 65 of 
 
secretariaat heivsecretariaat@sintjv.be 
directie geert.van.malderen@sintjv.be 
zorgcoördinator heivzorg@sintjv.be 
brugfiguur heivbrugfiguur@sintjv.be 
                   of 0473/35.29.12 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
  infoscherm in de grote hal 
  (Ook in de hal ingang Potuitpark  
    hangt  een infoscherm.) 
 



onze schoolfeestweek 
 

Vorig schooljaar gooide corona roet in het eten en moesten we het 
zonder schoolfeest stellen.  
Dit schooljaar zagen we de bui opnieuw hangen en staken we met de 
werkgroep schoolfeest de koppen bijéén om voor onze kinderen een 
alternatief te voorzien. We gingen niet voor één dag nee … we 
maakten er onmiddellijk een ganse week van want dit hadden de 
kinderen toch wel verdiend. We bezorgden hen elke dag 
activiteiten gaande van : dans en muziek door Urban Dance 
en Muzaïek, tentjes met spelletjes onder begeleiding van de leerlingen 
van het zesde, artiesten met een toneel of workshop en een 
nar die zorgde voor de nodige animo. Over de middag verzorgde 
onze DJ van dienst, meester Maarten, het vrij podium waar kinderen 
hun vele talenten konden opvoeren aan een enthousiast publiek. Op 

donderdag kwamen er nog een heuse hindernisbaan en springkasteel bij die voor dolle pret 
zorgde. De apotheose van onze schoolfeestweek...de ijskar ! Er werd gesmikkeld en gesmuld en de 
zon maakte het plaatje compleet. Aan de vele toffe en blije reacties van zowel kinderen als 
ouders mogen we echt wel zeggen dat onze schoolfeestweek een schot in de roos was. Het was een 
feest voor en door ALLE kinderen.  
 
werkgroep schoolfeest  
 

 

 

 
 

 

-reacties:  

 
 
 
 
 
 



de peuters op stap naar de vrienden van kleine mol op ‘De knuffelhoeve’ 
 
Onder de grond, daar woont de kleine mol. Toen de kleine mol op een dag zijn kop boven de aarde 
stak om te kijken of de zon al op was, gebeurde het. Het was iets rond en bruin en zag er een beetje 
uit als een worst, en wat nog het ergste was: het kwam precies op zijn kop terecht! ‘Wel hier en 
gunther!’ riep de kleine mol. ‘Wie heeft er op mijn kop gepoept?’ Maar omdat hij zo bijziend was, kon 
hij niemand ontdekken. Hij ging op pad… ‘Heb jij op mijn kop gepoept?’ vroeg de kleine mol aan de 
duif, het paard, de haas, de geit, de koe en het varken. Maar die antwoordden telkens: ‘Ik, nee, 
hoezo?! Ik doe dat zo!’ Geen één drolletje was hetzelfde als dat op zijn kop. Toen mol 2 dikke, 
zwarte bromvliegen tegenkwam, vroeg hij snel of zij wisten wie er op zijn kop gepoept had. ‘Kan niet 
missen!’ antwoordden de bromvliegen. ‘Dat was een hond!’ O, die Bullebak, de hond van de slager! 
Bliksemsnel klom de kleine mol op Bullebaks hok. En pling, daar landde een klein zwart worstje 
bovenop de hondenkop. Volmaakt tevreden verdween de kleine mol weer in de aarde.  
Maar niet zonder langs te komen in de vlinder- en uiltjesklas om zijn boek met zijn avontuur aan de 
peuters voor te stellen. En zo waren we vertrokken. Samen met kleine mol werkten we rond het 
prentenboek ‘Over een kleine mol die wou weten wie er op zijn kop gepoept had’. Het boek werd 
voorgelezen door juffen en peuters, het verhaal werd uitgespeeld in de verteltafel en uitgebeeld met 
verkleedmaterialen.  
 
Daarnaast maakten we de drollen van de dieren na met plasticine en brooddeeg. Hierbij leerden we 
goed vergelijken: lang, kort, dik, dun, rond, hoekig, plat, krom…  
Tot slot kwamen de dieren aan bod. Kleine mol begon zijn dierenvrienden ook wel te missen. Hmm, 
even denken… Waar zouden deze wonen? Op school? Nee… In het park? Nee… Op de boerderij?  
 

JA! JA! JA! JA!     

 
Met de bus reden we naar Puyenbroeck, waar we met het treintje naar ‘De knuffelhoeve’ gebracht 
werden. Daar maakten we kennis met de kippen, konijnen, geiten en schapen. Samen met de boer en 
boerin mochten we zelfs mee in de dierenhokken en weides om de dieren te verzorgen en voederen. 
Voor vele peuters was het de eerste keer om zo dicht bij de dieren te komen. Een onvergetelijke 
ervaring die voor sommigen startte met een bang hartje, maar voor iedereen eindigde met veel 
voldoening en plezier.  

       de juffen van de vlinder- en uiltjesklas 
 

          

   



Papa Piraat is onze beste kameraad!   
 
   

Op een zonnige ochtend verzamelden de eendjes & de beren 
aan de treurwilg want de juffen hadden iets speciaals 
gevonden… Een fles met een boodschap!  
Ze stonden op het punt de brief te openen en te lezen maar de 
kleuters zagen al snel kapers op de kust.  
Twee stoere zeerovers zochten een brief! ‘Hebben jullie een fles 
gezien met een brief?’ De juffen en kleuters deden alsof ze van 
niets wisten. De piraten wisten wel beter!  
Ze maakten snel duidelijk dat we samen op schattenjacht kunnen 
gaan WANT piraten zijn beste maten en werken samen!  
 

 

 
   

Doorheen ons thema genoten we van allerlei leuke activiteiten: 
er kwam een echte piraat op bezoek met zwaarden. Het was 
een korte initiatie schermen. Heel leuk! De laatste dag 
vonden we een schatkaart met een sleutel erbij… De piraat 
vroeg of we klaar waren om hem te vergezellen op 
schattenjacht? Absoluut! De eendjes en beren waren klaar om te 
vertrekken! Het werd ons niet gemakkelijk gemaakt want overal 
waren opdrachten verstopt! Gelukkig zijn de eendjes en beren 
ondertussen echte piraten geworden en vonden we al snel de 
schat…   
Na onze schattentocht mochten we uitrusten op ons eiland. We 
kregen opnieuw bezoek, een mevrouw met accordeon kwam als 
afsluiter allerlei leuke verhalen vertellen.  
Wat hebben we genoten van dit thema!   
 

 
                                                                           Schip ahoi, piraatjes!   
  

                                                                                      de juffen van de eerste kleuterklas  

 
 
 
  

                   
 
  En vergeet de step niet! 
 
 



schoolreis naar Harry Malter 
 

Ondanks alle maatregelen en het speciale jaar zijn we 
DANKBAAR! Dankbaar dat we toch op reis mogen 
gaan! 
En zoals gewoonlijk hielden we het dicht bij huis…  
De olifanten en giraffen organiseren naar jaarlijkse 
gewoonte een schoolreis naar HARRY MALTER. … 
Het is niet ver, niet duur en het is vooral leuk en 
veilig. 
Maar wat wij vooral belangrijk vinden is dat alle 
kinderen hun kinderhart veilig kunnen uitleven. 
Heerlijk om ze zo te zien zorg dragen voor elkaar en 
vooral te genieten. 
Toen we uit de bus stapten was het al tijd voor ons 
hapje en toiletbezoek. 
De kinderen stonden te popelen om het park verder 
te ontdekken, hoewel al veel kindjes het park kenden 
(wellicht van een eerder bezoekje met  mama/papa).  
’s Morgens gingen we op speurtocht naar de 
kabouters en bezochten we de dieren. We hadden 
veel plezier op het draairad en de piratenboot. 
Al snel was het middag en tijd voor de lunch. 
En nadien…. Uitleven op de speeltuin. … om 14 uur 
was het tijd voor wat afkoeling en kregen we een ijsje. 
Heerlijk! 
En dan … nog een beetje spelen, al snel was het terug 
tijd om  naar huis te keren.  
Als we vroegen wie dit leuk vond … waren er heel 
veel IKKE’s. 

 
een mooie afsluiter van een bijzonder jaar. 

 
juf Kathleen, 2de kleuterklas 

 

 
 
nieuwe toiletten 
 
Het kwam in diverse bevragingen en gesprekken 
regelmatig terug: Het sanitair oogt niet netjes. 
Ook al worden onze toiletten dagelijks grondig 
gepoetst, de bestaande infrastructuur is 
verouderd.  
 
Deze zomer starten afbraakwerken en indien 
alles vlot verloopt kunnen we u in de 
‘nieuwskrant zomer 2022’ een beeld geven van 
hoe het plan van onze architecten (nu nog op 
papier) gerealiseerd werd. 
 
Ondertussen zullen we het komend schooljaar 
nog even geduld moeten oefenen waarbij we 
zowel kinderen, ouders als personeel alvast willen 
danken voor uw begrip. 
 
 
 
 



op schoolreis naar De Schuur 
 
We keken er al lang naar uit en dinsdag 15 juni was het 
eindelijk zo ver. 
Voorzien van voldoende eten en drinken in onze rugzakken, 
stapten we de bus op richting Borsbeek.  
We werden opgewacht door Kurt, die ons met zijn 
aanstekelijk enthousiasme verwelkomde op het domein. 
We namen met z’n allen plaats op de banken voor de start 
van onze dag ter plaatse. We genoten van een poppentheater 
met professor Prosper Pillemans. Een knotsgek verhaal over 
een kale knikker, zachte pluizige fantasiedieren en een 
roodkleurig haargroeimiddel. Enkele dappere juffen en 
kleuters durfden het zelfs aan om dat haargroeimiddel ook 
uit te proberen.. Als dat maar goed komt! 
Nadien ravotten we in de speelwoonwagens en met de oude 
volksspelen op het terrein. We lunchten op het 
picknickterrein en leefden ons uit op de speeltuin van het 
Provinciaal domein. 
Na onze middagpauze stond er nog heel wat op het 
programma: een wilde rit in een boerenkar, een spannend 
avonturenpad, een kleverige knutselactiviteit en een bezoek 
aan de ondergrondse kamers van het fort, de favoriete 
overwinterplek van duizenden vleermuizen! 
Onder een stralende zon en met al even stralende kleuters 
vertrokken we terug naar huis. Wat een fantastische dag, we 
hebben er allemaal heel erg van genoten! 
 
de pretkadetjes van de derde kleuterklas en hun juffen 
 
  

  
 
 
  



We zijn aan het einde van het eerste leerjaar… 
 
Wij leerden zoveel nieuwe dingen dat we er een heel uur over kunnen praten. Maar we vonden een 
betere manier om iedereen op de hoogte te brengen van onze leuke momenten in het eerste 
leerjaar.  
                         voor de kinderen: Kleur het vakje in dat voor jou het leukste was.  
 

We gingen naar  

de fruitboerderij 

om alles te 

ontdekken van 

appel tot sap. 

Het lezen gaat al 

heel vlot, dankzij 

Hup.  

 

 
 

Toetsen maken 

van rekenen, taal 

en wero kunnen 

we al heel snel.  

QR-codes scannen is 

geen enkel probleem 

voor ons. 

 

Tijdens de lessen 

wero hebben we 

vaak filmpjes 

gekeken van huisje 

boompje beestje. 

Heel leuk! 

 

We kunnen rekenen 

tot 20 met Stefaan 

banaan. 

 

Het ijsje dat we 

kregen tijdens de 

grote feestweek, 

dat was echt 

lekker! 

 

We groeiden 

doorheen het eerste 

leerjaar en leerden 

hoe mensen, planten 

en dieren groeien. 

Cadeautjes maken 

voor Moeder- en 

Vaderdag. Ook 

andere muzische 

lessen waren 

geweldig! 

Muziek maken met 

de boomwhackers 

en andere 

muziekinstrumenten. 

Wat een spektakel!  

 

Snelle rekenaars 

hadden een KRAK-

boekje vol met 

oefeningen waar 

ze heel hard over 

moesten denken. 

Woorden leren 

schrijven met aap was 

zo fijn!  

 

Het klokje kunnen 

lezen met uur en 

halfuur vinden we 

leuk!  

 

Plezante turnlessen 

met juf Bo en juf 

Nele. 

Jammer dat we niet 

veel konden 

zwemmen, want dat 

vonden we heel tof!  

 

De 

superheldendag 

gaan we nooit 

meer vergeten! 

 

Rekenspinnetjes 

maken, echt niet 

gemakkelijk!  

 

Op het letterfeest 

hebben we echt 

veel plezier gehad!  

We kennen alles 

over Sinterklaas met 

zijn boot en paard.   

 
 

Onze juffen zijn 

onze beste 

vrienden.  

We houden van de 

juffen.  

 
 

Oefeningen met 

+ en - kunnen we 

oplossen zonder 

foutjes te maken. 



eindelijk nog eens op uitstap met het tweede leerjaar! 
 
Na lang wachten, mochten we met het tweede leerjaar het schoolterrein eens verlaten. 
Met z’n allen trokken we naar het provinciaal domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Daar wachtten 
boer Nico en boerin Béné ons op in hun knuffelhoeve. 
We ontmoetten al hun dieren en we mochten de kippen, schaap Mila en geit Loes voederen. 
Die gekke tongen brachten heel wat hilariteit met zich mee. 
 
Na een gezellige picknick onder de bomen, zochten we de verfrissing op in de waterspeeltuin. Hier 
konden de kinderen zich volledig uitleven. 
We hebben enorm genoten op deze zonnige dag! 
 
de juffen van het tweede leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
Het zonnetje heeft ons uit ons kot gelokt… 
 
We hebben die 4 muren in de klas nu wel genoeg gezien… We wachtten er lang op maar eindelijk 
krijgen we een beetje meer vrijheid en laat het nu net dat zijn waar we ongelooflijk van genieten. Het 
is tijd om onze vleugels te spreiden en uit te vliegen en dus van het zonnetje te genieten. 
Hoewel we in een drukke periode zitten, kunnen we de activiteiten ook zeker en vast wel wat 
enthousiast maken. Daarom kiezen we er regelmatig voor om een frisse neus te halen en een 
activiteit buiten te organiseren. De perfecte combinatie tussen inspanning en ontspanning. 
We denken maar aan: 
De woorden van spelling oefenen op de speelplaats, met krijt. 
Een gesprek met een godsdienstige insteek, kan perfect op het gemakje in onze eigen bubbel buiten 
op de grond. 
Het park onderzoeken gaat alleen maar als we het park ook van dichtbij gaan bezichtigen en 
ontdekken. 
 
Maar de kinderen mogen binnenkort ook opnieuw hun vleugels spreiden en naar het volgende jaar 
vliegen. Voor we dat toelaten genieten we graag nog eens in onze bubbel van wat quality time. 
                                                                   

  

het derde leerjaar 

 

   
 

   
 



records in het 4de leerjaar 
 
In onze klas leerden we over records.  
We bekeken een aantal records van mensen en dieren. Bijvoorbeeld hoe snel ze kunnen lopen, of 
welk dier er het diepst in de oceaan leeft. 
We zijn ook een aantal speciale records tegen gekomen. Welke ploeg is er de snelste in de bedrace 
of kan er het meest wormen uit de grond halen? 
We hebben ook een aantal klasrecords scherp gesteld. ‘Als jouw teckel mijn teckel tackelt, tackel 
mijn teckel jouw teckel terug’, werd in 30 seconden ruim meer dan 10 keer correct uitgesproken. 
Maar een zijn ook andere topprestaties geleverd in de jacht op zelf uitgevonden klasrecords.  
Lees hieronder het verslag: 
     Op 17/03/2021 gingen we records verbreken. 

Basket was hetgeen dat ik koos. 
We moesten de bal in de ring gooien. 
Was het erin? 
Dan had je een punt. 
Dit gebeurde in 1 minuut. 
Toen kreeg ik een bal, we begonnen. 
Vervolgens gooide ik mis. 
Gauw probeerde ik opnieuw. 
Toen gooide ik goed, ik kreeg een punt! 
Een beetje later kreeg ik nog 2 punten. 
De tijd zat erop, ik had 3 punten. 
Het record stond op 4. 
Maar ik had er 3 in plaats van 4. 
We moesten naar huis, het was tijd. 
 
Naeya, 4A  

 
Onze Vlaamse minister van onderwijs wil dat elke leerling van het 
5de en 6de leerjaar over ‘een toestel’ beschikt.  Met de middelen 
de we via Digisprong ontvangen mag zo’n toestel ongeveer € 
290 kosten, wat voor degelijk materiaal te weinig is. De tablets of 
laptops moeten een flink aantal jaren meegaan want de middelen 
die we nu ontvangen lopen tot eind 2023 en niemand weet of we 
daarna een nieuwe financiële injectie ontvangen.   Met dit beperkt 
budget kiezen we om (verder) te investeren in chromebooks.  

Vanaf 1 september zullen alvast 72 chromebooks gebruiksklaar liggen voor klassen die deze willen 
inzetten tijdens de lessen, dit naast de 24 iPads waarover we reeds langer beschikken en de 
computerklas met meer dan 24 pc’s.  De meeste klassen hebben ook nog minstens één klasiPad en in 
sommige klassen ook nog een (touch)computer voor de kinderen.  Ook in 2022 en erna zullen we 
blijven investeren in nieuwe ‘toestellen’. 
Chromebooks zijn in vergelijking met een goede Windows- of Mac-laptop budgetvriendelijk, ze 
starten net als een tablet snel op en we verwachten dat de batterij een schooldag lang meegaat. In 
een lagere school moeten we wel laptopkarren, -bakken of -zakken voorzien waarin de toestellen 
(vooral ’s nachts) kunnen opladen. De chromebooks gaan immers niet mee naar huis. 
Op dit ogenblik werken we vanaf het 4de leerjaar met de gratis Google Suite voor onderwijs, maar 
we sluiten niet uit dat in de toekomst ook jongere kinderen een schoolaccount zullen ontvangen.  
Vanaf het 4de leerjaar leren alle kinderen typen. Daar kiezen we bewust voor. 
Omdat de leerlingen meer en meer op apparaten werken die draadloos verbinding maken met het 
internet, werd ons WiFi-netwerk vernieuwd en uitgebreid.  Ook de firewall die zoveel mogelijk 
ongewenste indringers buiten houdt kreeg een (fysieke) update.    
Er werd en wordt een flink kapitaal geïnvesteerd in  onze ICT-middelen.  Om dit goed te laten 
renderen moeten we ook onze leerkrachten (onder)steunen. Onze directie en het schoolbestuur 
starten onlangs het plan om élke leerkracht een eigen laptop te bezorgen voor het vele schoolwerk 
dat nu eenmaal digitaal gebeurt: lessen voorbereiden via de agenda, de zorgmodule, het rapport, de 
registraties, communicatie, vergaderingen, … … …  
Zo zie je maar: Onze Digisprong is geen sprong in het duister! 

    meester Filip 



 
uitstap met de milieuboot  
  
Tijdens onze boottocht met de milieuboot leerden we veel over natuurvervuiling.  
We ontdekten dat vissen niet kunnen overleven in een kanaal met te weinig beplanting.  
Door de stijging van de temperatuur zagen we dat het ijs op de polen smelt  en hierdoor ook veel 
dieren sterven.  
Ook zagen we jammer genoeg heel veel plastic vervuiling in het water liggen. We leerden dat dit 
allemaal komt samendrijven en er zo plasticeilanden ontstaan midden op zee. Sommige van deze 
eilanden hebben een oppervlakte van meer dan 8 km².  
We hadden die dag heel mooi weer. Dit maakte ons boottochtje extra leuk en aangenaam. Het was 
een boeiende en interessante tocht.  
 
Sepp, 5B  
  
De week na de paasvakantie hadden we geluk. Er was geen code rood meer op school en we 
mochten met onze klas op uitstap. We maakten een leuke en interessante boottocht met de 
milieuboot op de Gentse binnenwateren.  
De uitstap met de milieuboot is een leerrijke uitstap. Je had 3 verschillende postjes die je doorloopt 
tijdens de tocht.  
Wij mochten starten met de watertesten. We testten de kwaliteit van het water. En we 
controleerden of er vissen of andere waterdieren kunnen leven in het water. Hoe properder het 
water, hoe meer dieren in het water.  
Als tweede opdracht hadden we de boottocht zelf. We mochten op het dek zitten en onze gids 
vertelde ons heel veel over wat we zagen. We leerden het verschil tussen linker- en rechteroever, 
de werking van de sluizen, watervogels herkennen, …  
Ten slotte moesten we opdrachten doen over het klimaat en de vervuiling. Dat het belangrijk is om 
ons regenwater te hergebruiken, geen afval weg te gooien, ….  
Het was super leuk!  
 
Sara en Alice, 5B  
 

 

 
 
  
Eigenland  
 
De vijfdeklassers bleven dit schooljaar hopen op de toestemming om nog een uitstap te organiseren.  
Cultuur, kunst en leeruitstappen bleken immers jammer genoeg onmogelijk te arrangeren in code 
rood.  
De juffen namen het heft in eigen handen en planden een reis naar Eigenland. De coronaregels 
werden volledig gerespecteerd èn... de leerlingen planden zelf de activiteiten.  
Er werden verkiezingen georganiseerd om de president op een democratische manier 
te verkiezen. Via codetaal en een bijhorende schatkaart kregen de eilandbewoners een paspoort en 
mondmasker.  



De planning op het eiland gebeurde door de presidenten (2) en iedere groep bereidde een activiteit 
voor. Elk volgens de eigen talenten. De juffen reisden mee en konden genieten op deze prachtige 
locatie!  
Ook benieuwd wat er allemaal te beleven viel in Eigenland? Hieronder lees je het dagverloop.  
• onthaal door presidenten: Lennert en Ersan  
• talentenverdeling voor de klasopdrachten: juf  
• onderwijs: afvalrace voor de maaltafels: Sem, Twan, Lyan, Cyriel  
• sport: parcours met verfrissende zone:  Lewis, Jonas, Senne, Erhan, Pepijn  
• camouflagetechniek: schminken: Suna, Mina, Seerin en Sema  
• verdediging: met nerf geweren een doel kunnen raken:  Ali Yagiz, Erhan, Pepijn, Dries,  
         Senne, Lewis  
• origami: drakenstaart vouwen: Twan  
• muziek:   

   samenzang: ‘Vrolijke Vrienden’, begeleiding accordeon en djembé: Noor, Pepijn  
   gitaarsolo: Ali Yagiz  
   accordeon: Pepijn  

• dans: Eva en Ella  
• experimenten: Lennert, Axel, Mare, Aune, Suzan, Sema  
• levende stratego: Sem, Mina, Lyan  
• spel: weerwolven van Wakkerdam  
  
De klasopdrachten werden allemaal tot een goed einde gebracht en de klas verdiende een 
verrassing... sst! Nog steeds een geheim!  
Het werd een dag om nooit te vergeten!  
 
klas 5A  
 

 

 

 

 

 
 

  



bezoek op school 
 
Uitgesteld door corona, maar wat waren we blij dat we acteur, zanger en auteur Mark Tijsmans 
uiteindelijk in onze school konden ontvangen.  Een week later animeerde het enthousiaste 
toneelgezelschap ‘Studio Gekko’ onze leerlingen van de derde graad.  
Eindelijk bezoek op school. En wat een toffe gezelschappen.  
  
Mark Tijsmans 

 
Ik ben naar de lezing van Mark Tijsmans geweest.  
Terwijl ik dacht dat de auteur zoals de vorige 
auteurs alleen maar zou voorlezen, veranderde ik 
snel mijn mening: ‘Wauw, die is tof!’ Hij deed 
grappige stemmetjes (na), ook een quiz en er waren 
eendjes te winnen. Bij het voorlezen, maakte hij het 
superspannend waardoor het tof was om te 
luisteren. 
Ik ben superblij dat ik erbij was.  

Ravza, 6A 
 
29 april luisterde ik naar Mark Tijsmans. Ik vond het super. 
Het was de beste voorlezer die ik al hoorde. Hij had een goede inleving en sprak luid. Mark had niet 
de beste moppen, daar moeten we eerlijk in zijn. Maar toch, als hij weer zo’n mop vertelde, bracht hij 
iedereen aan het lachen. Hij schaamde zich voor niets. Dat maakte het zo leuk. Deze auteur had dit 
duidelijk meer gedaan. Het was ook goed gevonden met de quiz met de kwakjes. Hij was 
zelfverzekerd en had een leuke uitstraling. De boeken die ik 
las, waren wel toffe boeken en dat zegt ook iets over de 
persoonlijkheid van Mark Tijsmans. 
Het was een leuke belevenis, zeker voor herhaling vatbaar.  
Ik raad het iedereen aan.  
 
Bas, 6A 
 
Studio Gekko ‘Smart’ 
 
Begin mei kwamen twee acteurs een toneel opvoeren. Het 
ging over het gebruik van smartphones. 
De ene zat heel de tijd op zijn schermpje te kijken, terwijl de 
andere iets leuks wou doen zonder gsm. Uiteindelijk stemde 
de schermverslaafde toe en gingen ze samen vissen. Aangezien 
hij zijn gsm tóch meehad, liep het helemaal uit de hand. Dat 
vond ik wel grappig. Ze speelden ook een stukje uit hun jeugd, 
van toen er nog geen smartphones bestonden. Dan moest je 
een brief posten in plaats van een sms’je sturen. Het duurde 
soms ook een week voor je antwoord kreeg. 
Ik vond het een heel leuk en grappig toneelstuk en ik ben blij 
dat ik het gezien heb.  
 
Reine, 6A 
 



Ben jij ‘Smart’?   
Maandag 3 mei kregen we bezoek van Christophe en 
Pieter van #Studio Gekko. Zij brachten het toneelstuk 
Smart’ over mediawijsheid en het internet. 
 
Christophe en Pieter vinden dat kinderen veel te veel op het internet en 
mobiele telefoons zitten, daarom speelden ze dit toneelstuk om aan te tonen 
dat kinderen niet altijd hun gsm nodig hebben. 
 
Ze hebben het gehad over hoe het er 40 jaar geleden aan toeging. 
Helemaal anders: Wanneer men wou afspreken moest je dat op school 
regelen, of via de huistelefoon bellen. Wat ook gedaan werd, was brieven 
sturen, je moest soms wel een week wachten op een antwoord! Ongelofelijk! 

 
Ze zeiden ook dat privacy belangrijk is.  Je mag niet zomaar foto’s doorsturen van iemand 
anders, eerst moet je toestemming vragen. 
Ze toonden ook hoe ze vroeger muziek luisterden. Pieter haalde een cassetterecorder 
tevoorschijn, stak daar een cassette in met het liedje ‘Hey lekker beest’ van Isabelle A. 
Ik vond het toneelstuk heel mooi en grappig want ze gebruikten veel humor.  

  Ze konden ons goed entertainen en doen lachen.  
 
                  #Studio Gekko jullie zijn top! 

 
 

 

 

 

Esther & Boris – 6B 
 
 
Een account onder de 13 jaar?   
Geen probleem voor veel ouders! 
 
Uit een onderzoek bij meer dan 700 ouders blijkt dat slechts 
8% van 0-4 jarigen geen scherm gebruikt.  De eerste keer dat 
kinderen de smartphone van hun ouders in hun handjes 
houden is gemiddeld 2 jaar en 4 maanden.  Kinderen 
gebruiken gemiddeld tot 2 uur per dag schermen; in het weekend verdubbelt dit tot 4 uur. 
Voor ouders is schermtijd zorg nummer één. Voor ouders die regels opstellen: Die werken het best 
indien ze deze ook zelf naleven.  Uit onderzoek blijkt dat 72% van de ouders zelf niet het goede 
voorbeeld geven. 
 
Youtube blijft de grote favoriet om filmpjes te bekijken en muziek te beluisteren, maar vanaf 9 jaar 
worden ook WhatsApp, Snapchat en TikTok populair.  Dit is ook de leeftijd waarop kinderen 
vandaag doorgaans hun eerste smartphone krijgen. 
Ouders vinden het prima als hun kinderen op 8-jarige leeftijd een account op TikTok willen.   
Toch vertellen hun kinderen niet altijd wat online gebeurt. 
 
Voor meer info, antwoord op je vragen en advies: medianest.be  
 

bron: https://mediawijs.be/medianestcijfers2021  



 � 

JUF  GRIET  WORDT  60 

 

HAPPY BIRTHDAY! 
Dinsdag 4 mei werd juf Griet 60 jaar. We wilden weten hoe het is 
om 60 te worden en namen een interview af met haar. 
 
Dag juf Griet, we wensen jou een hele gelukkige 60ste verjaardag. 
Hoe gaat het met jou? 
Goed, ik ben een beetje ouder geworden maar ik voel me nog altijd jong. 
 
Zouden we een klein interview mogen afnemen naar aanleiding van je verjaardag? 

Ja hoor. 
Had je een leuke verjaardag? 

Ik had een leuke verjaardag, ik had het niet verwacht, maar we vieren dit later zeker nog.. 
Hoelang werk je al op deze school? 

Ik was eerst 8 jaar onthaalmoeder, dan een paar jaar toezichtjuf en toen ben ik op het secretariaat 
komen werken. 

Zou je soms liever juf zijn? 
Soms denk ik van wel, mijn papa stond in het 1ste leerjaar en was ook directeur. Maar ik ben er niet 
voor in de wieg gelegd. 

En wat zijn je hobby’s? 
Voor mijn kleinkind zorgen, series kijken, in de tuin werken en ik heb ook een oude boerderij in 
Frankrijk. 

Hoeveel kinderen heb je? 
2. 

Hoe heten ze en hoe oud zijn ze? 
Michiel is de oudste, hij is 31. Sarah is 29 en heeft 1 kindje.  

Vind je je werk leuk? 
Ja en ik vind het vooral leuk op school met deze speciale dagen. 

Wat is je lievelingseten? 
Frietjes met biefstuk en pepersaus. 

Wat was je mooiste reis? 
Naar Egypte, met een boot op de Nijl varen. 

 
Wat wou je vroeger worden? 

Vroedvrouw. 
 
Dat waren onze vragen. Wil je nog iets kwijt? 
Dat ik het heel fijn vond op mijn verjaardag en dat jullie appreciëren wat ik doe. 
 
Bedankt en nog een fijne dag. 

Dankjewel. 
 
  

 
 Victor D.W. en Eray, 6B 
  



Leve mama! 
Hoera, het is Moederdag! 
 
Onze mama is een schatje! Ze zorgt zo goed voor ons, ze maakt eten klaar, wast, strijkt, poetst en 
doet nog vele andere dingen. 
Daarom maken we elk jaar iets voor onze mama. Onze mama verdient zeker een 
moederdagcadeautje. 
 
Dit jaar hadden we een heel origineel cadeau geknutseld. 
Het eerste cadeautje was een hand in beton. Om dit te maken moesten we een handschoen vullen 
met beton, daarna op een beker leggen en het zo laten drogen.  
Toen je hand droog was, deden we de handschoen eraf. We draaiden hem om en zo hadden we een 
schaaltje en konden we er een theelichtje in zetten. Een mooi en tof effect! 
De cementen handen waren wel een gedoe hoor! Er waren 5 personen die het eerst zouden testen. 
Ze hebben het wel 3 keer opnieuw moeten doen. Uiteindelijk lukte het wel bij iedereen. 
 
We schilderden ook een bloempotje in verschillende kleuren en patronen.  
De meesten hadden driehoekjes geschilderd. Ze waren wel HEEL mooi! Eén van de bloempotjes leek 
op een cupcake, dat vond ik wel grappig.  
Daarna een pannenkoekenplantje erin en klaar! 
 
Ons laatste cadeautje was een kaartje dat je zelf mocht maken. 
Omdat ik graag knutsel vond ik deze opdracht super tof! 
 
Toen mijn mama de cadeautjes zondag opengemaakte, was ze heel erg verrast en blij! 
Het hand staat nu beneden als decoratie en het pannenkoekenplantje staat aan de eettafel. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De cadeautjes verstoppen was bij mij niet zo moeilijk omdat ik mijn mama duidelijk had gezegd waar 
ze mocht komen en waar niet! Want mijn plantje had wel eens water nodig. Voor de rest van de dag 
brachten we mijn oma een bezoekje voor haar Moederdag en aten we een ijsje terwijl we voor de 
eerste keer opnieuw op een terras zaten. 
 

een pluim voor alle mama’s! 
 
Finn & Emma, 6B 

 



 
 
 
 
 

vakantie 
 

een zee van tijd 
 

om … 
 

te lezen 
 

  



 
kalender  

 

 
1 september 

13 t.e.m. 17/9 

za 30/10 t.e.m. zo 1/11 

do 11/11 

vr 12/11 

woe 15/12 

za 25/12/21 t.e.m. zo 9/1/22 

 

ma 31/1/22 

za 26/2 t.e.m. zo 6/3/22 

za 2/4 t.e.m. ma 18/4/22 

vr 20/5 

do 26/5 t.e.m. zo 29/5/22 

ma 6/6 

13 t.e.m. 17/6 

vr 1/7 t.e.m. woe 31/8/22  

start nieuwe schooljaar 

5de + 6de lj.: bosklasweek 

herfstvakantie 

Wapenstilstand = vrije dag 

lokale vrije dag 

pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen 

kerstvakantie  (vr 24/12= kerstavond, school tot 11.35 uur) 

 

lokale vrije dag 

krokusvakantie 

paasvakantie 

pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen 

O.-L.-H.-Hemelvaartweekend 

pinkstermaandag = vrije dag 

3de + 4de lj.: zeeklasweek 

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. 


