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Schooljaar 2016-2017 : maart-april 
 

Woordje van de directeur 

Enige tijd geleden stormde het even na een uitspraak over het al of niet bestaan van dyslexie. Tegenwoordig moet je 
met een harde one-liner je punt maken om gehoord te worden en in de media te komen. Daarna ontstaat er dan een 
debat en worden meestal de standpunten wat genuanceerd. Dat dyslexie, dyscalculie… bestaan, daar twijfelen we niet 
aan. Het is wel belangrijk om na te denken hoe wij ermee omgaan. Om de ontwikkeling van het kind ondanks de 
moeilijkheden toch zo goed mogelijk te laten verlopen, vraagt dit in de eerste plaats extra inspanningen van het kind, 
de ouders en de leerkracht. Als lezen niet zo goed lukt, is het belangrijk dat je hier extra voor oefent. 
Oefening baart kunst is een oud spreekwoord dat blijft gelden. Oefenen dient te gebeuren op het niveau dat het kind 
succes kan beleven, kan vooruitgaan. Daarom besteden we op onze school veel aandacht aan zorg. Dit zowel in de klas 
als uit de klas,  door de klas- en de zorgleerkracht. Anderzijds is het belangrijk dat de leerling op de andere domeinen 
niet belemmerd wordt door het moeilijk lezen. Hiervoor kan het nodig zijn om hulpmiddelen in te schakelen. Het is een 
tweesporenbeleid dat we in samenspraak met de leerling, de ouders, de school en het CLB uitstippelen op maat van de 
leerling. Geen wit-zwart slogan die in één zinnetje gebeiteld kan worden, maar een verhaal dat stap voor stap  samen 
geschreven wordt. Elke keer opnieuw met elk kind. 
Dit is de zorg waar wij op onze school voor gaan.       Directeur Peter 

Jaarthema: Heilig Hart, daar zit muziek in… 

Tijdens de wintermaanden was er wat minder muziek op de speelplaats.  
Eind januari liet het vijfde leerjaar ons de ‘theepotsong’ kennen.  
Kennen jullie hem ook. Dans maar mee met volgende link: 
https://www.youtube.com/watch?v=1yp8p0XU9-g 
In februari leerde het eerste leerjaar ons de ‘hokey pokey’. 
https://www.youtube.com/watch?v=JdoJO-rF--g 
Nu zijn we zeker opgewarmd voor het carnaval in maart.  
Jullie komen toch zeker kijkennaar onze stoet op donderdagnamiddag 16 maart.   

Taal – Taal - Taal 

Tweede leerjaar 

Verhuizen 
Ik moest wel, alles ging mee  Waar zal ik spelen? Er zijn te veel 
Speelgoed in kisten, dozen vol boeken dingen die ik mis, het is hier te nieuw 
Tot in de hoeken werd het leeg en kaal. Dit huis is niet van gisteren. 
 
Ze kregen wat ze wilden   Gelukkig is het nacht 
Alles veel groter, kamers vol uitzicht want met mijn ogen dicht 
Op de velden met koeien en stilte.  Lijkt het alsof ik hier niet lig. 
    Johanna Kruit, ‘Kun je zien wat je voelt?’ 

Naar aanleiding van de gedichtendag werden er in het tweede leerjaar ‘huisgedichten’  gemaakt. 
Je kan ze bewonderen aan het raam van de klas. De leerlingen hebben ze ook voorgedragen in de klas. 
Soms kon je voelen wat een klasgenoot voordroeg. Dat was knap. 
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Vierde leerjaar 

In het vierde leerjaar werkten we rond kranten en strips. Een journalist schrijft een artikel en maakt, of zoekt, er een 
passende foto bij. Wij deden het anders. We zochten een krantenkop en foto die niets met elkaar te maken hadden en 
schreven daar een artikel bij. De artikels waren zo goed, dat we er een boekje van gemaakt hebben. Eentje voor elke 
leerling van de klas.  

 
“Ronaldo is een toffe gast” 
Ronaldo heeft voor het eerst in solden een bank gekocht. Daarna heeft hij foto’s 
en selfies gemaakt. Hij heeft voor arme mensen een drankje gekocht en wat eten. 
Daarna ging hij met de Lamborgini rijden naar hun voetbalwedstrijd tegen 
Classix XL. Ronaldo heeft één hatrick gemaakt. (SB) 
 
 

 
“Stad telt af naar speciaal 2017” 
Elke nieuwjaarsavond wordt er vuurwerk afgestoken. Maar er komen ook 
brandweermannen. Ze zijn aangekleed als sterretjes. In plaats van water te 
spuiten, gaan ze met groen slijm spuiten. Na het vuurwerk worden de 
brandweermannen door de mensen uitgenodigd in een restaurant. (SE) 
 
“Een feest voor mijn afscheid? “Ik ben nog niet dood, hé,” 
“Een feest voor mijn afscheid?  
“Ik ben nog niet dood, hé,”reageerde een boze koning Albert. 

De koninklijke familie organiseert 
een feestje voor Alberts afscheid. 
Albert II reageert boos op het feestje en het gesprek met de koning.  
Hij had het verkeerd begrepen. “Ik en mijn familie gaven een feest voor 
Kerst. Albert II was zo boos dat hij een pannenkoek nam (die de koning 
en zijn familie gemaakt hadden) en hij deed er stroop op. Hij gooide die 
naar het hoofd van koning Filip. De hond van de koning, Prins, likte het 
gezicht af. (LVR) 

Met de oudste kleuters in sprookjesland 

In de gele, groene en oranje klas hebben we vijf verschillende sprookjes uitgewerkt. 
Elke week kwam er een nieuw sprookje aan bod. We begonnen met Sneeuwwitje en 

de zeven dwergen. De kleuters hebben zelf een 
mooie spiegel gemaakt. Daarna werkten we 
een week rond Roodkapje. De juffen speelden 
poppenkast en de kleuters konden het verhaal 
zelf naspelen in de themahoek. 

Het volgende sprookje was Rapunzel. We keken samen naar de film. Ook dit verhaal werd nagespeeld in onze eigen 
toren met een superlange rapunzelvlecht. 
Toen kwamen er drie varkentjes met de boze wolf. De juffen speelden toneel. De kleuters konden deze week zelf huisjes 
bouwen. In het laatste sprookje kwamen Hans en Grietje langs. Deze week sluiten we af met een echt 
peperkoekenhuisje.  Mmm, dat zal smaken. 
TIP: Lees jouw kleuter ook eens een sprookje voor. Laat het hem navertellen of  speel samen het sprookje na. 
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Kleuters kleuren hun leven 

De jongste kleuters hebben intensief gewerkt rond kleuren. Alle kleuren van de regenboog kwamen aan bod. Elke 
kleur kwam gedurende enkele dagen aan bod. De kleuters kleedden zich zoveel mogelijk in de kleur van de dag. 
Meester Kris en juf Els verzonnen de gekste activiteiten met de kleuren. Kijk maar eens naar de foto’s. 

           

Het derde leerjaar ging op godsdienstige verkenning in de buurt 

Tijdens de godsdienstlessen maakten de leerlingen van het derde leerjaar kennis met vijf verschillende 
godsdiensten: het christendom, de islam, het jodendom, het boeddhisme en het hindoeïsme. Naar aanleiding van 
deze lessen brachten ze een bezoek aan de Turkse moskee en de Heilig Hartkerk. De leerlingen kregen telkens een 
rondleiding en kregen ook de kans om volop vragen te stellen. Tijdens dit bezoek toonden de leerlingen veel 
respect voor ieders geloof. Het was een boeiende en leerrijke ervaring. 
 

                      

Sporten is gezond 

Netbaltornooi vijfde en zesde leerjaar 

Op donderdag 9 februari deed het vijfde leerjaar mee aan het 
netbaltornooi in de sporthal van Temse. Verschillende scholen 
namen het tegen elkaar op in de strijd voor een medaille. 10 
meisjesploegen en 10 jongensploegen speelden elk 5 wedstrijden. 
Onze jongensploeg won er 4 en speelde 1 gelijkspel. Daarmee 
haalden zij de zilveren medaille binnen! Ook de meisjes deden het 
super. Dankzij hun fantastische samenspel wonnen zij 3 
wedstrijden, maar de tegenstand was sterk. Een dikke proficiat 
aan alle sportieve jongens en meisjes van het vijfde leerjaar! 
Op vrijdag 10 februari was het de beurt aan ons zesde leerjaar. Zij 
hebben er een fijne en sportieve dag van gemaakt. Tegen de 
geselecteerde ploegen van de andere scholen was het moeilijk om 
te winnen, maar de sfeer zat er zeker goed in. 

Spaghettiavond 

Zaterdag 11 maart kan u heerlijke spaghetti komen eten om 17.00 of 19.00 in zaal de Leeuwerck, Gasthuisstraat 72 
In Temse. Er is keuze uit bolognaise, vegetarisch of halal.  Iedereen welkom! 

Familienieuws 

Nieuw leven: 
 Kadisha Dalip, zusje van Sebaat (rode klas) 
 Juwayria El Marchouhi, zusje van Noufaysa (blauwe klas)     
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Personeel: hartelijk welkom … en graag tot ziens … 

 Na de krokusvakantie verwelkomen wij kleuterturnjuf Sofie. Zij zal na een lange afwezigheid wegens 
ziekte opnieuw turnles geven aan alle kleuters op dinsdag en donderdag. Juf Sofie kijkt er alvast naar uit 
om de draad terug op te pikken. Wij danken meester Nic voor zijn inzet en fijne samenwerking. 

 Juf Lien keert na de krokusvakantie terug in het vierde leerjaar. Juf Kim blijft bij ons op school en zal de 
klas van juf Tine ( L2 ) overnemen. Juf Shauna die nu in de tweede klas staat, heeft al een contract in een 
andere school na de krokusvakantie. Zij kan niet blijven. We wensen haar veel succes in haar nieuwe klas.  

 Juf Katrijn blijft nog afwezig tot aan de paasvakantie. Meester Joris vervangt haar op het secretariaat. 
Hij is aanwezig op dinsdag, woensdag en vrijdag. 

Kalender maart-april:  

Maart   jeugdboekenmaand 

25 februari – 5 maart  KROKUSVAKANTIE      allen 
6 maart  8.30  instappers        jongste kleuters 
  9.30  zwembeurt       L1, L3 en L5 
8 maart  10.00  BIB-spel        L5 
  11.00  BIB-spel        L6 
10 maart 14.00  spelletjeshuis        Gele klas 
11 maart 17.00 of 19.00 Spaghettiavond      allen 
13 maart 8.30  medisch schooltoezicht ( deel 1 )     K2 
13 maart 9.30  zwembeurt       L1, L3 en L5 
14 maart 14.30  BIB-spel        L4 
16 maart VM  Kangoeroewedstrijd       
16 maart 14.00  carnavalstoet + koffiestop     Allen 
17 maart 14.00  spelletjeshuis       Oranje klas 
20 maart 8.00  schoolfotografie       Allen 
22 maart 10.30  bezoek bibliotheek      L3 
23 maart 8.30  medisch schooltoezicht ( deel 2 )     K2 
23 maart 9.00  eucharistieviering; vastenviering     lager 
24 maart 8.30  PEP-dagen secundair onderwijs Sint-Niklaas   L6 
24 maart 14.00  spelletjeshuis       groene klas 
27-31 maart   Bosklassen       L6 
28 maart 13.45  toneelvoorstelling ‘Van taal en zo’     L1 en L2 
29 maart 8.30  vastenvoettocht       Allen 
30 maart 14.00  toneelvoorstelling ‘Woesj’     oudste kleuters 
31 maart 13.10  Paasspel       KO + L1 en L2 
31 maart 13.10  paasnamiddag met leuke activiteiten    L3 en L4 

april 

1 – 17 april   PAASVAKANTIE       allen 
18 april    sportdag L5 
18 april  10.00  toneelvoorstelling       L3 
19 april    sportdag        L1 
20 april    sportdag        L3 
21 april    sportdag        L4 
24 – 28 april   fietsparcours op school      lager 
24 april    sportdag        L2 
24 april    zwemmen       L1,L3 en L5 
25 april    sportdag         L6 
28 april    fietscontrole       lager 
1 mei    dag van de arbeid       vrijaf   

Andere belangrijke data   

29 april   Vormselviering       vormelingen 
13 mei   schoolfeest       allen 
20 mei   Eerste Communie      communicanten 


