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beste ouders,  

beste leerlingen,  
beste  SJC-vrienden,  
 
Het voorbije schooljaar was alweer een bewogen ‘coronajaar’.  Ouders hebben heel lang moeten 
wachten om opnieuw binnen onze schoolmuren te mogen komen. Gelukkig volgden er na de ‘online-
oudercontacten’ ook nog oudercontacten in levende lijve. Ook onze brugfiguur wachtte vol ongeduld 
om het moment dat ze ouders kon ontvangen. Niet alleen op afstand, maar ook gezellig samen met 
een tas koffie.  
Dit voortdurend schakelen vroeg heel wat energie van iedereen. Gelukkig konden we blijven rekenen 
op het begrip van de ouders en de leerlingen.  
We kijken samen uit naar de grote vakantie. Een periode van rust om de batterijen terug op te laden. 
We blijven hoopvol vooruitkijken en plannen nu alvast een ontmoetende picknick bij de start van het 
nieuwe schooljaar.  
Geniet van de vakantie en tot 1 september. 
 
Geert Van Malderen, 
directeur 
 
 
Bomen geven schaduw en rust. 
Het leven is soms zo druk en snel. 
Even in de hangmat doet deugd, wonderwel. 
We blikken ook terug op het voorbije jaar, 
want we deelden heel wat met elkaar. 
We staan stil bij wie of wat ons deed groeien. 
Weldra tijd voor ontspanning en in ons ‘to do’ 
lijstje snoeien. 
 

Ik wens een hangmat vol… 
 

avonturen en zonneschijn, 

lekkere ijsjes en voetballen op het plein, 

zandkastelen en waterpret, 

spelletjes en tevreden naar bed, 

leuke boeken en spannende verhalen, 

liedjes zingen in alle talen, 

lieve woordjes en complimentjes geven, 

plezier en nieuwe dingen beleven. 

 

Ik wens een hangmat vol, een vakantie op zijn best! 

                                                                                                                               bron: Leeftocht 
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beste ouders, 
 
Wat een gekke jaren hebben we achter de rug als ouders en oudercomité.  We zagen de juf, 
de klas en andere ouders niet of veel te weinig. Pas de laatste maanden konden we terug 
elkaar ontmoeten. Het (voorlopige) hoogtepunt was het schoolfeest in mei. Een stralende, 
zonnige editie met enthousiaste kinderen en ouders die genoten van het samenzijn. Als 
oudercomité hebben we op heel veel helpende handen kunnen rekenen wat ervoor zorgde 
dat de leerkrachten voor het eerst in vele jaren niet echt moesten bijspringen bij de catering. 
Hartelijk dank hiervoor! 
 
We kijken intussen al vooruit en beginnen de eerste plannen voor volgend schooljaar te 
maken. Hopelijk kunnen we het in najaar een aantal activiteiten plannen. Zo staat de 
schoolpicknick al vast voor woensdag 14 september. Maar er zijn ook ouders die een fuif op 
poten willen zetten, ligt er al een quiz al even klaar om te houden, de tweede editie van ons 
KUBB-toernooi…  
 
We houden jullie op de hoogte van wat er komt. Hou alvast de facebookpagina in de gaten. 
Je vindt deze pagina door te zoeken op Facebook naar ‘Ouders doen mee!’ 
 
Als jij een geweldig tof idee hebt waar je mee je schouders onder wilt steken, kan je ons 
altijd mailen op heivouders@sintjv.be.  
We wensen intussen jou en je kind(eren) een deugddoende vakantie en zien jullie graag 
terug in september. 
 
Zomerse groeten van de trekkers van het oudercomité, 
 
Flor, Sven, Dimitri, Birgit, Joëlle en Pieter 
 

 

 

 

woensdag 14 september 
2022: picknick 

 
 



‘Er was eens...’  
 

Na een gedwongen pauze van twee 
jaar vierden we op zaterdag 14 mei 
eindelijk terug feest op onze school. 
Dit jaar kozen we voor het thema : ‘Er 
was eens...’. Kinderen en leerkrachten 
trokken hun mooiste sprookjesoutfit 
aan om er een geslaagd feest van te 
maken.  
 
Om 14 uur werd de feestnamiddag 
plechtig geopend door onze 

sprookjesfiguren. De kinderen kregen de opdracht om het lege 
sprookjesboek terug te vullen door bij de leerkrachten allerlei 
spelletjes te gaan spelen waardoor ze prenten en woorden 
konden bemachtigen. Die prenten moesten ze dan zo snel 
mogelijk overbrengen naar de juiste bladzijde uit het sprookjesboek. Maar...onderweg konden ze 
getikt worden door de boze trollen die er alles aan deden om de opdracht te doen mislukken. 
Gelukkig waren onze kinderen de trollen te snel af en slaagden ze met glans voor de opdracht en 
werd het sprookjesboek terug in ere hersteld. Na de spelnamiddag gaven heel wat kinderen het 
beste van zichzelf tijdens het vrij podium. Daar werden ze aangemoedigd door een heel enthousiast 
publiek. Tijdens al deze bedrijvigheid door werd er volop genoten van het mooie weer, een hapje en 
een drankje. Met de hulp van vele helpende handen, waarvoor dank, kunnen we terugkijken op een 
heel geslaagd schoolfeest !  
 
werkgroep schoolfeest. 

  

   

 
 



Mee met de mee(r)Lezers  
                                                      
In de vorige editie van deze schoolkrant kon je al kennismaken 
met de Werkgroep Mee(r)Lezers en hun toekomstplannen.  
Ondertussen hebben we een schitterende opening tijdens de 
ouderpicknick op 4 mei 2022 achter de rug. Dit was meteen ook 
het startpunt van het lezen over de middag. Nooit gedacht en 
verwacht, maar de vraag naar lezen is best wel groot, waardoor we 
al snel moesten schakelen. Vandaar de oproep naar vrijwilligers om 
het project mee te ondersteunen.  
Dankzij hen kunnen we dit schooljaar de bib driemaal per week openhouden. Bovendien 
kunnen we ook een aanbod brengen naar onze peuters en kleuters, zodat ook zij kunnen 
genieten van een mooi gebracht verhaal over de middag.  
Onze leesinzet werd (opnieuw) beloond door een boekenbudget vanuit de stad Gent, 
waardoor we onze collectie nog verder konden uitbouwen qua genres, thema’s, 
boekenvormen, … Het zal dan ook een arbeidsintensief taakje worden deze vakantie, om al 
deze boeken in te voeren in de digitale catalogus die we per 1 september 2022 willen 
aanbieden, zodat we ook boeken kunnen uitlenen.  
 
Via deze weg willen we onze Boekenpaleisvrijwilligers heel hard bedanken! 
(DANKJEWEL!) 
We kregen ook al een aanbod van iemand naar volgend jaar toe … dus we blikken al even 
vooruit … misschien voel jij je geroepen om (wekelijks, maandelijks, af en toe) mee te 
draaien in deze werking? Of misschien heb jij wel een zot boekenideetje om verder uit te 
werken?  
Neem dan zeker contact op met brugfiguur Evelien via heivbrugfiguur@sintjv.be) of juf Ann 
(taalondersteuner) via ann.de.craene2@sintjv.be. 
 
En ohja, waar zijn hier onze vakantieMee(r)Lezers? Stuur zeker een zotte, mooie, 
romantische, … vakantiefoto waarop jij leest door naar juf Ann (ann.de.craene2@sintjv.be). 
Vermeld de titel van jouw boek en het aantal pagina’s.  Wanneer elke pagina voor1 
kilometer telt, dan zijn we best wel benieuwd hoeveel kilometers er met alle kinderen en 
leerkrachten zal gelezen worden in de vakantie. Wordt het een citytrip naar Saint-
Amandsmontagne, een reis rond de wereld (in 62 dagen) of een ticketje naar de maan en 
terug?  
Want, jij leest toch mee(r)?  
 
Werkgroep Mee(r)lezers, 
brugfiguur Evelien en de juffen Jolien, Lies, Jana, Annelies, Karen en Ann 
  



een pot vol herinneringen van onze jongste kleuters 
 

groetjes 
de juffen van de jongste kleuters 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
suggestie voor onze ouders:  
 
Laat je kind de thema’s aanduiden of benoemen: Jules, vlinder, uiltje, eend, beer, gouden weken: 
vriendjes, corona, bloemen, herfst, mondmasker, geen mondmasker feestvarken, Kerstmis, 
Sinterklaas, knippen, buiten spelen, de 3 biggetjes, wilde dieren, dinosaurussen, boekentas, bijen, 
voertuigen, schilderen, verjaardag, feest, prinsessen en ridders, kleuren, rupsje Nooitgenoeg. 
 
Oudere kleuters kunnen ook antwoorden op de vraag: ‘Wie of Wat staat boven/naast/onder …?’ 
  



Buitenlesdag 28 april 2022 
 
28 april was het buitenlesdag. In ons thema over schoenen hadden we het in de klas over ‘op onze 
blote voeten buiten lopen in het gras’.  
Van het één kwam het ander en tijdens ons gesprek groeide het idee om samen een blote voeten 
pad te maken.  
De opdracht: ga op het schoolterrein op zoek naar materialen die we in ons pad kunnen gebruiken. 
Dingen die we met onze blote voeten kunnen voelen, ervaren, …  
Zo gezegd, zo gedaan. Met enkele dozen om het materiaal in te verzamelen gingen de kleuters op 
stap.  
Ze overlegden, zochten, bekeken, voelden, … en na enige tijd konden we toch een 10-tal bakken 
vullen. (zand, stenen, pluimen, gras, stro, blaadjes, katjes van de bomen, schors, takjes en water). 

Het pad zelf deden we in de klas/gang omdat er al veel bijtjes in het gras zaten ���� 
De kinderen genoten en lieten zich door een vriendje van de klas begeleiden doorheen het pad. 
Nadat we allemaal eens met onze blote voeten over het pad hadden gewandeld, konden de kinderen 
het nog als zelfstandige activiteit in de gang doen als ze er zin in hadden.  
 
de juffen van de 2de kleuterklas  
 

 
 
schoolreis Planckendael 
 
25 april kregen we helaas de onaangename boodschap te horen dat 
onze schoolreis naar ‘De Sierk’ niet kon doorgaan. Op dat moment 
gingen alle juffen direct aan de slag om een andere schoolreis te 
zoeken. Helaas kregen wij bij heel veel busmaatschappijen te horen 
dat er geen plaats meer was voor dit jaar. Tot het verlossende 
telefoontje kwam dat er toch bussen waren. Met de hele 
kleuterschool samen op schoolreis gaan was niet meer mogelijk dus 
besloten we ons op te delen in jongste en oudste kleuters.  
Nu moesten we nog op zoek gaan waarheen? Al snel kwamen we 
voor de 2de en 3de kleuterklas uit bij Planckendael.  
 
 



Even later dan eerst gepland was het dan de dag 
om op schoolreis te vertrekken. 13 juni begon 
onze dag al heel vroeg, we moesten namelijk om 
8 uur op school zijn. Eenmaal op school 
aangekomen kregen de kleuters allemaal een 
bandje aan zodat ze niet verloren zouden lopen. 
Nog snel even plassen en we vertrokken te voet 
naar Rozebroeken. De kleuters waren heel 
enthousiast en hadden er heel veel zin in. Het 
enthousiasme was duidelijk te merken want op 
de bus was er geen moment stilte. De busrit was 
voor vele kleuters al een heel spannend moment 
om naar uit te kijken, want het was al even 
geleden dat we op uitstap mochten of konden 
gaan.  
 
Eenmaal aangekomen in Planckendael begonnen 
we dag met ons hapje: nog een beetje energie 
opdoen zodat we veel kunnen stappen en allerlei 
dieren konden zien. Na een tijdje te vertoeven in 
het continent Afrika, waar we verschillende apen, 
de giraffen, de zebra’s … konden bewonderen 
werden de kleuters moe en kregen ze opnieuw 
honger. Na onze honger en dorst te lessen was 
het tijd om even te spelen. In de speeltuin was er 
een leuke boot om te ontdekken en konden we 
onze beste klim- en klauterkunsten bovenhalen. 
 
 

Na het spelen, het eten en drinken was het tijd voor het volgende continent, Azië. In Azië zagen we 
o.a. de kameel, de leeuw en de olifant. Op het einde van de dag splitsten we ons op. We zagen dat de 
ene klas meer nood had aan een speeltuin, de andere klas wou graag op het hoogteparcours en nog 
andere wilden het liever wat trager aandoen.  
Op de busrit naar huis was het een pak rustiger in de bus. Sommige kleuters vielen in slaap, andere 
hadden wat nood aan een beetje stilte, en hier en daar 
hoorden we enthousiast vertellen over wat een leuke dag 
dit was. Niet alleen de kleuters vonden het een geslaagde 

vervangende 
schoolreis, ook de 
juffen vonden het 
een beestig leuke 
schoolreis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
beestige groetjes van alle Olifanten, Giraffen,  

Kikkers en Dolfijnen en hun juffen  
 
  



 
Yesssss  !!! Naar de computerles!!!    
 
Ongetwijfeld zal jouw kikker of dolfijn al naar huis gekomen 
zijn met een sticker met zijn/ haar naam op de rug gekleefd. 
Maar wat betekent die naamsticker nu? 
 
Elke donderdagvoormiddag komt meester Filip naar onze 
klas. Hij begeleidt dan zeer graag een 12- tal kleuters naar zijn 
grote computerklas op de eerste verdieping.  
Wie een naamsticker op zijn/ haar rug gekleefd krijgt mag die 

donderdag mee! 
De eerste computerlessen zijn zeer spannend. Elke kleuter krijgt een computer waaraan hij/ zij kan 
werken en spelen. Hier en daar wordt er zenuwachtig geschoven op de computerkrukjes, sommigen 
gaan al onmiddellijk aan de slag met de opdracht. 
Meester Filip zoekt educatieve apps en spelletjes uit, waarmee de kleuters zoveel mogelijk zelfstandig 
aan de slag gaan. Hierbij worden de computer- en muisvaardigheden geoefend.  
In onze klas worden ook regelmatig iPads  ingezet. De kleuters kunnen zelfstandig een QR- code 
scannen, bekijken en afsluiten.   
 
Deze links en/ of apps heeft jouw kleuter reeds verkend: 
 

(Werkt zowel op een pc als op een tablet.) - Tux paint     

 

 

- fundels (Werkt zowel op een pc als op een tablet.) 

 

- Klikkerdeklik              (enkel via een cd op een pc) 

 

URL’s  apps 

wai-not.be  

oefen.be  

kleuterspel.be 

digipuzzle.net (bevat reclame) 

Kodable (iPhone & iPad) 

Scratch Jr (Android & iPad) 

meester Dennis (iPhone en iPad) 

TinyTap (Android, iPhone & iPad) 

 

 

  

  
Mona tekent haar eigen verjaardagstaart. het lieveheersbeestje van Cas 

 

 

juf Evelien S. en meester Filip  



 (be)schermtijd 
 
Apestaartjaren houdt jaarlijks nauwgezet het gebruik van 
media door jongeren bij.   
N.a.v. de voorstelling van hun onderzoek het voorbije jaar 
schrijft Dominique Deckmijn in De standaard van 19 mei jl.: 
 
Kinderen krijgen gemiddeld hun eerste smartphone op acht jaar 
en vier maanden waarmee hun ‘digitale puberteit’ begint …  
 
De 11-jarige Hanae vertelt dat ze op haar gepersonaliseerde Tiktokpagina geregeld video’s ziet met mensen 
de zeggen dat ze te dik zijn en een week lang niet zullen eten.  Zo was er ook de ‘labello-challenge’.  Die zou 
inhouden dat kijkers wordt opgeroepen om een stuk van een stift labello lippenbalsem op te eten als ze zich 
slecht voelen.  Als de stift op is, moeten ze zelfmoord plegen. 
 
Deze maand bespraken we in ons 6de leerjaar het gebruik van Tiktok.  Dit kwam uit de bus: 
 
TikTok is LEUK  
  
MAAR: (volgens de leerlingen) 
  
Door TikTok kunnen er verkeerde dingen gebeuren. TikTok maakt je soms bang en kan voor 
trauma’s zorgen. 
  
DUS: (volgens de leerlingen) 
  

1. Maak een privé account aan, geen openbaar.  Er bestaan ook fake accounts. 
2. Je wachtwoord is geheim. 
3. Denk na voor je een challenge doet. Probeer geen stunten na te doen die je ziet op TikTok.   
4. TikTok op school? Vraag altijd toestemming! 
5. Vraag toestemming wanneer je iemand filmt.  Denk goed na voor je iets post.  
6. Vertrouw niet alles of iedereen. Klik niet op linken van iemand die je niet kent. 
7. TikTok is verslavend. Beperk je kijktijd. 

 
In onze school maken we tijd voor mediawijsheid.  Duidelijke afspraken helpen kinderen om de 
digitale wereld in alle vrijheid te ontdekken, maar dan wel binnen de grenzen die ze op hun jonge 
leeftijd nog nodig hebben.   
 
75% van de kinderen krijgen af en toe te horen dat ze te veel naar een scherm kijken.  50% van de 
ouders controleert of kinderen de gemaakte afspraken ook nakomen.  Volgens kinderen omdat ze 
soms zelf te druk bezig zijn met hun smartphone … (bron: Apestaartjaren 2020) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bron: Mediawijs: De Schaal van M: handleiding- werkboek 1ste graad 
 

meester Filip   



 
SPROOKJES EN ZO IN DE EFTELING 

 
         10 juni beleefde de hele lagere school een magische dag in de Efteling. 
         De jongsten vertellen jullie wat er te zien en te doen was van E tot G! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  de kinderen van het eerste leerjaar 
 
 
  
 
 
 
  

E fteling is een mooi park vol met sprookjesachtige attracties. 

F antasia is een feest! Echt fantastisch om te zien. 

T reintje rond het park is heel leuk. 

E en beetje eng is het in de Droomvlucht.  

                                                               Vooral als het donker is én ook bij de trollen. 

L angnek staat in het sprookjesbos.  

                                                Hij heeft nu een feesthoed aan, want hij wordt 70 jaar. 

I n de Efteling varen er ronde bootjes op een wilde rivier. We werden héél nat. 

‘N iemand weet, niemand weet…’ zingt Repelsteeltje in zijn huisje. 

G eitjes spelen een spel rond de tafel. Ze zijn met zeven.  

                                                                                De wolf staat aan de deur… 



kinderen van het 1ste leerjaar bij de Sprookjesboom 

 
 
fietsbrevet 
 
Op een zonnige dag in juni kwamen de tweedeklassers massaal met de 
fiets naar school. In groepjes oefenden we verschillende 
fietsvaardigheden zoals opstappen en vertrekken, over een oneffen 
terrein rijden (in het Potuitpark), slalommen… We hielden ook een 
fietscontrole. De meeste fietsen waren in orde om veilig te kunnen 
fietsen. Het was eens tof om met kinderen van de andere klas in een 
groepje te zitten. Iedereen kreeg na een afloop een fietsbrevet mee 
waarop aangeduid werd wat al goed ging en wat nog verder geoefend 
kan worden. We merkten dat veel kinderen al ver staan omdat ze in 
de kleuterschool en het eerste leerjaar al veel oefenden. Misschien 
kregen sommige leerlingen nu terug zin om wat vaker te fietsen. Zo 
kunnen ze zich steeds zekerder voelen op de fiets en zich veilig 
verplaatsen als fietser op de weg.  
 
juf Sofie 
 
 
 
  



 
Op avontuur! 
 
Op een doodgewone maandag in een doodgewone week 
was het sportdag. Het begon met een uur rijden in de 
bus.  
        door Matteo Petralia 
Eerst hebben we lasershooten gedaan op een echt veld vol houten 
muren. Het was echt heel leuk. En dan deden we muurklimmen 
en deathride. Het was best wel hoog. We gingen supersnel. Toen 
was het middag. Ik heb veel gegeten. Dan was het hoogteparcours. 
Het was best moeilijk. En als laatste volgde nog de speleobox. Het 
was pikdonker en erg eng. Maar uiteindelijk deed ik het.  
Ik vond het erg leuk en erg sportief! 
 
 
Grote dag van sport!  
We gingen met de klas naar Ronse. Ik had er superveel 
zin in. Wat als ik eerst vertel van het begin?  

                     door Nel Behiels 
Eerst moest ik vroeg naar school. De bus was er al. We gingen naar Ronse. Daar hebben we 
lasershooting gedaan. Het leek echt op oorlog, want het was in de regen. Dan deden we een 
hoogteparcours. En dan hebben we met een echte pijl en boog geschoten.  
Ik vond het echt cool wat we hebben gedaan. Ik onthoud dat ik altijd moet proberen ook al lijkt het 
eng. Blijf proberen!  
 
 

Top op sportdag! 
Je moest erbij zijn! Het was superleuk en je 
zou het ook fantastisch vinden: met 
pistolen spelen, een hoogteparcours volgen 
en spelen.  
                 door Lou Kimpe  
We zaten meer dan een halfuur op de bus en dat 
was warm. Toen we er waren, was het 10 uur. 
Daarna gingen we gaan lasershooten in een 
paintballveld. En dan gingen we naar een 
hoogteparcours. Dat was soms eng daarboven. 
Dan gingen we naar beneden en mochten we in 
een donker doolhof. Dat was bizar. En dan gingen 
we gaan schieten met een pijl en boog.  

Ik vond het super-superleuk. Ik wil het graag nog eens doen, zelfs nog twee keer!  
 
 

 
Deze 3 artikeltjes werden geschreven door 3 kinderen van het 3de leerjaar. We hebben in de klas nog 
een hele tijd kunnen nagenieten van de fantastisch leuke sportdag op maandag 25 april, omdat we er 
een verslag over hebben gemaakt! De kinderen leerden dat een goed verslag uit 4 delen bestaat: een 
titel, een inleiding, een midden en een slot. In de inleiding moet de lezer nieuwsgierig worden gemaakt, 
in het midden wordt alle informatie stukje per stukje verteld, en in het slot wordt nog een mening 
gegeven. Is het de kinderen gelukt om een goed verslag te schrijven? U mag het gerust zelf beoordelen. 
We konden helaas onmogelijk alle artikeltjes in deze nieuwskrant publiceren, en hebben daarom een 
selectie moeten maken. Laat het alleszins hopelijk duidelijk zijn dat we samen met het 4de leerjaar een 
onvergetelijke dag beleefden!   
 

door juf Evi (3A), juf Annelies Roels (co-teacher) en juf Annelies Roose (3B) 

 
 
 



zeeklassen 2022 
 
Om de 2 jaar trekken we met het 3de en 4de leerjaar op zeeklas naar Oostduinkerke. 
Een fantastisch beleving voor de kinderen. Getuige de volgende getuigenissen, geschreven door de 
leerlingen. 
 
We reden met de bus op zeeklas. 
Eerst bezochten we de Ijzertoren om er over de Eerste Wereldoorlog te leren. Ik vond het heel 
interessant om al die foto’s en beelden te zien. 
In de namiddag zagen we eindelijk het hotel: Ter Helme. Het was er superleuk en mooi. 
Samen wandelden we daarna naar zee om zandkastelen te maken, schelpen te rapen, krabben en 
kwallen te zoeken en spelletjes te spelen. 
We deden ook een lange wandeling (vanuit De Panne) naar Frankrijk. 
Aan het hotel was een leuke speeltuin.  
Ik heb lekker gegeten in het restaurant. 
Het was een superleuke week. 
 
Timur,  4de leerjaar 
 
Vandaag vertel ik over de laatste dag van mijn zeeklas. 
Dus daar stonden we dan: klaar om te vertrekken naar … het zwembad! 
Joepie!! Gelukkig was het niet zo heel ver stappen. Daar waren we dan, bij Aquafun. 
We kwamen binnen en moesten onze schoenen en sokken uitdoen. Iedereen ging zich omkleden en 
douchen. Daarna gingen we mee met de juf naar het zwembad. De kinderen die minder goed konden 
zwemmen, kregen een zwemvest. Zij bleven bij de juf of meester. We kregen nog een beetje uitleg 
en dan mochten we zwemmen. 
Ik ging eerst in een donkere glijbaan. We hebben een hele voormiddag in het zwembad gespeeld.  
Het was daar heel leuk! 
 
Stella, 4de leerjaar 

 



 

 
 

 

Tijdens de zeeklasweek brachten leerlingen dagelijks verslag uit via Thinglinks.  Dit zijn digitale 
posters waarbij je op ‘hotspots’ kan klikken die linken naar ‘dingen’ als bijv. een foto of filmpje, een 
(ingesproken) tekst, een URL, …  Bekijk onderstaand voorbeeld en ongetwijfeld groeien er wilde 
ideeën om deze zomer indrukken over je vakantie op een originele manier met anderen te delen, een 
uitnodiging op te stellen of bijv. een ganzenbord te maken.  meer info via thinglink.com  
 

 
 
 
 

        

https://www.thinglink.com/scene/1593688226399256579 
  



De Grote Verkeerstoets  
 
Moet ik met de fiets stoppen aan een zebrapad? Moet ik in de auto op een verhoogkussen zitten? 
Wie heeft voorrang aan dit kruispunt? Mag ik hier met de fiets rechts afslaan?   
Het zijn maar enkele van de 20 vragen die de leerlingen van het vijfde leerjaar moesten 
beantwoorden tijdens de grote verkeerstoets.  
We zijn met steeds meer in het verkeer: fietsers, voetgangers, automobilisten, steps, …. Het is 
daarom heel belangrijk dat iedereen zich aan de verkeersregels houdt.  
Daarom namen we dit jaar opnieuw, samen met nog 1467 andere lagere scholen, deel aan de grote 
verkeerstoets voor het vijfde leerjaar.   
In de klas bereidden we deze toets goed voor. We oefenden de verschillende soorten borden en 
voorrangsregels, we maakten de oefeningen en de oefentoets op de site van de Vlaamse stichting 
verkeerskunde, en we oefenden enkele fietsvaardigheden op de speelplaats.  
In het zesde leerjaar zullen de leerlingen met deze informatie verder werken. Op het einde van de 
zesde klas nemen ze deel aan het grote fietsexamen. Dan zullen ze de theorie moeten omzetten in 
praktijk.   
Voldoende fietsen en aandacht besteden aan de juiste verkeersregels is hierbij zeker niet overbodig!  
  
juf Karen en juf Geneviève  
 
Dit zijn 3 voorbeelden van vragen uit De Grote verkeerstoets, in volgorde over voorrang, positie op 
de weg en verkeerstekens: 
 

 

1. Je nadert een fietsoversteekplaats. Moeten 

autobestuurders je hier voorrang geven?  

    a. Ja, als ik afstap en te voet oversteek,  

        moeten auto’s mij voorrang geven.  

    b. Ja, op een fietsoversteekplaats  

         moeten auto’s mij altijd voorrang geven.  

    c. Neen, op een fietsoversteekplaats moeten auto’s mij geen voorrang geven. 

 

2. Je komt aangefietst aan dit kruispunt en ziet een 

bestelwagen stilstaan aan de verkeerslichten. Wat kan je 

het best doen?  

   a. Ik blijf achter de bestelwagen. 

   b. Ik fiets de bestelwagen langs links voorbij  

       en ga ervoor staan.  

   c. Ik rijd tot rechts naast de bestelwagen. 

 

3. Dit verkeersbord geeft aan dat jullie in een fietsstraat rijden. Welke regel geldt hier?  

   a. Auto’s en andere motorvoertuigen  

       mogen hier niet inrijden.  

   b. We moeten hier achter elkaar fietsen  

       wanneer er een auto achterop komt.  

   c. Auto’s en andere motorvoertuigen  

       mogen ons hier niet inhalen. 

 

 
Voor alle vragen en antwoorden klik je op:    
https://vbsheiveld.be/wp-content/uploads/vragen-grote-verkeerstoets-2021-2022.pdf  
 
Op de voorlaatste pagina vind je een QR-code + de juiste antwoorden op bovenstaande drie vragen. 



kookworkshops van Goodplanet  
  
Op korte tijd kregen de leerlingen van het 5e leerjaar 2 workshops van 
Goodplanet. De eerste workshop was ‘goodcook’ en de tweede ‘plantaardig 
(w)eten’ 
  
In deze workshops leerden de kinderen wat meer over ‘vergeten groenten’ en wat ermee 
klaar te maken. Ze leerden ook waarom we best wat meer plantaardig koken en 
waarom dit goed is voor onze voetafdruk.  
  
Eerst kregen we uitleg over plantaardig eten en speelden we spelletjes.  
Daarna mochten we aan de slag.  
We hadden per groepje een recept gekregen en de nodige ingrediënten.  
Toen het klaar was hadden we taco's met piratendip, groentereepjes en als dessert een appel met 
sojayoghurt met nootjes.  
We kregen ook een schort en een handig receptenboekje om thuis te gebruiken.  
 
Ali en Largo, 5B  
  
We werden in groepjes verdeeld en we hadden het over plantaardig eten. We stelden onszelf voor 
als vergeten groente en vervolgens kregen we een quiz. Daarna speelden we een spelletje waarbij we 

leerden dat er bij de productie van vlees veel meer water en CO2 wordt verbruikt dan bij de 
productie van plantaardig eten.  
Elk groepje kreeg een bepaald ingrediënt. Daarmee moesten we een hapje maken. Gelukkig mochten 
we een gezond recept gebruiken.  Daarna mochten we alle gerechtjes proeven. Het was lekker en 
gezond! 
 
Eske,Roos en Naeya, 5B  

  

  

  

 

  

 
 
  



 
 
 
 
6B ging vuilvissen met  
 
 
 
 
 
 
 
We fietsten met de hele klas naar Dokano want iedereen had een fietsdiploma. Een paar dagen 
ervoor was het het fietsexamen en iedereen verdiende die dag een gouden diploma.  
 
Toen we daar waren kregen we uitleg van de papa van Senne en deden we een quiz over sorteren en 
wat je moet doen als je omkantelt. Het antwoord was: denk eerst aan jezelf. De winnaars van de quiz 
waren Jonas en Ersan, ze hadden bijna alles juist.  
 
Daarna droegen we de boten naar het water. Maar toen we op het water waren schrokken we 
hoeveel vuilnis er was.Er waren dingen als plastieken flessen en broodzakken. Omdat die blijven 
drijven. Glas, metaal en veel meer lag eerder aan de kant. 
 
Toen we één keer aan de kant waren gegaan vonden we tientallen blikjes en flessen.Het was echt erg 
hoeveel vuilnis er lag. Er waren vogeltjes die hun nest bouwden met vuilnis.Omdat er niks anders was 
om mee te bouwen. 
 
Dan was het tijd om uit het water te gaan. 
We wogen allemaal ons opgeviste afval en als je wil weten hoeveel het was: 57kg afval! 
We hebben toen ook onze spectaculaire ontdekkingen getoond: een stoel,een ei met een dood  
kuikentje erin, … Er was een wedstrijd met de coolste ontdekking. De winnaar was: de STOEL! 
 
En we deden ook een sorteerwedstrijd. Wie won kreeg een verrassing. 
Dan gingen we eten op een klein strand en daarna was het tijd om terug naar school te fietsen terwijl 
we praatten over hoe leuk het was geweest! 
 
Senne Marly, Dries Laevaert en Jonas Demeyere 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



tips van 6 aan 5 
  
Nu, aan het einde van dit schooljaar, blikken de leerlingen van 6A terug op hun voorbije maanden in 
het zesde leerjaar. Ze richten zich hierbij tot de leerlingen van het vijfde leerjaar en zijn zo vrij om 
hen enkele gouden tips mee te geven die hen kunnen helpen bij hun start in september. 
 
‘Werk met iedereen samen, niet alleen met je beste vriend(inn)en.’ (Seerin) 
 
‘Wees niet bang om vragen te stellen wanneer je iets niet goed begrijpt.’ (Tiffany) 
 
‘Studeer altijd op voorhand, niet pas de laatste dag voor een toets of proefwerk.’ (Arne) 
 
‘Zorg voor een extra pen tijdens het dictee. Als de ene het begeeft, heb je de ander nog.’ (Amélie) 
 
‘Praten in de klas wordt echt niet geapprecieerd in het zesde…’ (Erhan) 
 
‘Zorg ervoor dat je jouw toetsenmap steeds laat ondertekenen.’ (Mardochée) 
 
‘Let goed op tijdens de les, zodat je de leerstof meteen goed begrijpt. Dan hoef je achteraf enkel te 
herhalen.’ (Nurjan) 
 
‘Wees streng voor jezelf, de leerkrachten zijn nog strenger.’ (Charlie) 
 
‘Breng je huiswerk mooi op tijd in orde, dan ben je er snel van af.’ (Axel) 
 
‘Vergeet ook bij de antwoordzinnen van toepassingen nooit hoofdletters en leestekens.’ (Eva) 
 
‘Studeer ver op voorhand, want de toetsen zijn van een ander niveau.’ (Lennert) 
 
‘Geef niet te snel op. Blijven rammen.’ (Sara) 
 
‘Schrijf met blauwe inkt, niet met zwarte.’ (Sahra) 
 
‘Zorg voor een nette, geordende bank, zodat je alles eenvoudig en snel terugvindt.’ (Suna) 
 
‘Toon respect voor de leerkracht, dan zal je respect terugkrijgen.’ (Lyan) 
 
‘Durf vragen te stellen tijdens de les als je niet goed mee bent.’ (Esila) 
 
‘Je hoeft niet te stressen, blijf steeds rustig. Doe gewoon je best, dan komt het allemaal wel in orde.’ 
(Ali Yağız) 
 
‘Gedeeld door een breuk is maal het omgekeerde. Misschien begrijp je het nog niet, maar onthoud 
het alvast.’ (Gheed) 
 
‘Geloof in jezelf, durf jezelf te vertrouwen.’ (Gizem) 
 
‘Wees niet zenuwachtig, het zesde is echt superleuk!’ (Jules) 
 
                                                                                            de leerlingen van 6A en meester Sander 
  



 
Hoera, het is vakantie!! 

Voor zij die nog op zoek zijn naar wat te doen in deze periode, zijn er alvast wat tips: 
Bijna elke wijk in Gent heeft zijn eigen speelpleinwerking, waar vrijwillige 

animatoren instaan voor te gekke spelletjes, tal van activiteiten en uren 

avonturen! 

 

Vind het speelplein bij jou in de buurt op stad.gent/speelpleinen  

 

Genoeg in je kot gezeten? Tijd om te sjotten, te ravotten, 

zandkastelen te bouwen, van heuvels te rollen of gewoon 

luilekker in het gras te liggen met de zon op je snoet… In Gent zijn er 

meer dan 150 speelterreinen, van minibuurtpark tot 

maxigroenzone. 

Je vindt ze allemaal op stad.gent/buitengenieten  
 

Regen tijdens de zomervakantie, dat is niet leuk. Maar ook 

dan blijft er vanalles te doen. 

Geef verveling geen kans en doe inspiratie op via  
stad.gent/kinderen/eerste-hulp-bij-regen 

 
Ik wens jullie alvast een prettige vakantie! 

Evelien (brugfiguur) 
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kalender schooljaar 2022-2023 
 

 

di 30 augustus 2022 

do 1 september 

woe 14 september 

 

ma 3 oktober 2022 

di 4 oktober 2022 

woe 12 oktober 2022 

za 29 okt tot zo 6 november 2022 

 

vr 11 november 2022  

za 3 december 2022 

za 24 dec tot zo 8 januari 

 

vr 3 februari 2023 

za 11 februari 2023 

za 18 tot zo 26 februari 2023 

 

ma 13 maart 2023 

za 1 tot zo 16 april 2023 

 

ma 1 mei 2023 

za 13 mei 2023 

do 18 tot zo 21 mei 2023 

ma 29 mei 2023 

 

za 1 juli – do 31 augustus 2023 

 

kom-eens-binnenuurtje voor kleuters en leerlingen 1ste lj.  

eerste schooldag 

picknick 

 

lokale vrije dag 

schoolfotograaf 

pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen 

herfstvakantie 

 

Wapenstilstand  = vrije dag 

spaghettifestijn 

kerstvakantie 

 

lokale vrije dag 

familiefeest 

krokusvakantie 

 

pedagogische studiedag = vrije dag voor de leerlingen 

Paasvakantie 

 

Dag van de Arbeid = vrije dag 

schoolfeest 

O.-L.-H.-Hemelvaartweekend 

pinkstermaandag (vrije dag) 

 

zomervakantie 

 

Voor onze nieuwskrant kiezen we licentievrije afbeeldingen. 

 

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. 

 


