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JANUARI 2019
Maandag 14/01 
Honkietonkie (Vlamertinge)
SVS - 2LA

Maandag 21/01
Kronkeldidoe (Vlamertinge)
SVS - 1LA

FEBRUARI 2019
Vrijdag 08/02
Muziek Basta (Poperinge)
3LA + 4LA

Woensdag 20/02
Pedagogische werkdag

MAART 2019
Van 04/03 t/m 10/03
Krokusvakantie

Maandag 11/03
Rollebolle
2KA + 3KA

Zondag 31/03
Schoolfeest: nieuwe formule!

AGENDA

contact

zie ook ons klaverblad in kleur 
op de schoolwebsite!

nieuwe datum, nieuwe formule voor schoolfeest

DUURZAME SCHOOL

Alle acties op een rij:
• Gerecycleerde moestuin-
 bakken om onze eigen 
 overheerlijke groenten en  
 kruiden te telen. 
 Een klim- en klauterheuvel  
 met glijbanen en een tunnel.
• Compostbakken om ons   
 groenafval te composteren.
• Een echte snoephaag boorde-
 vol vitaminen en bessen.

Voor onze vijfde actie willen we 
graag beroep doen op jullie. We 
zijn op zoek naar een heleboel 
wilgentakken! Groot, klein, 
lang, kort alles is welkom!
Met deze takken maken we 
in het bos een grote takkenril. 
Met deze takkenril maken we 
een omheining rond een deel 
van de school, maar kunnen 
we ook supercoole kampen 
bouwen. Kom gerust langs met 
alle wilgentakken uit je tuin of 
contacteer de school om af te 
spreken.

We willen nog niet alles verklappen, maar dit jaar steken we ons schoolfeest in een nieuw 
jasje. De datum ligt ondertussen definitief vast: zondag 31 maart 2019.
Samen met de leerlingen en een aantal andere organisaties houden we een kunstig 
feest. Meer info volgt. Hou alvast de datum vrij!

Dat we een straffe school zijn, dat wisten we al en 
binnenkort worden we ook een duurzame school. 
Ons MOS-project werd goedgekeurd, waardoor we 
nog meer rond Milieu Op School kunnen werken. 
Wat dacht je van een overheerlijke snoephaag? Of 
van een grote speelheuvel waarop de leerlingen 
kunnen klimmen, klauteren en glijden? Dit zijn 
maar enkele voorbeelden van hoe we onze school 
groener en leuker willen maken.
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EDITORIAAL

goede voornemens

ALGEMEEN NIEUWS

nieuwe SPEELPLAATSWERKING gestart!
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Tijdens het schooljaar 2018-2019 werd een speelplaatswerking voor en door de 
leerlingen opgericht. 

De leerlingen uit de derde graad (5de en 6de leerjaar) die 
dat willen, kunnen zich engageren om af en toe een ac-
tiviteit uit te werken op de speelplaats. Concreet wil dit 
zeggen dat er wekelijks één activiteit over de middag ge-
geven wordt. 

Hiervoor komen we een aantal keer per schooljaar samen. 
Er worden groepjes gemaakt van ongeveer 3 leerlingen, 
we bepalen samen een datum en ook de leeftijdsgroep 
waarvoor ze een activiteit maken wordt gekozen. 

Daarna gaan de leerlingen zelf aan de slag: welke activi-
teit zullen ze uitwerken? Welk materiaal hebben ze daar-
voor nodig? Moet er vooraf iets klaargezet worden? Is er 
extra begeleiding van een leerkracht nodig?, ... 

Grote tekstballonen op de speelplaats maken de 
andere kinderen duidelijk wanneer er die week 
speelplaatswerking is en wie er aan de beurt is.

Aan de feesttafel bij de overgang 
van oud naar nieuw worden vaak 
goede voornemens gemaakt: 
meer tijd voor elkaar, sparen, 
minder snoepen,... Ook wij 
willen graag het nieuwe jaar 
starten met een aantal goede 
voornemens: extra aandacht 
voor veiligheid, milieubewust 
leven en gedragen afspraken 
staan dit jaar in onze top drie. 

1. 
We willen iedereen herinneren 
aan het belang van een fluojas in 
deze donkere dagen! Zorg dat elk 
kind zichtbaar is in het verkeer, 
zowel te voet, met de fiets als met 
de wagen. 

2. 
Vorig schooljaar maakten we 
de keuze om over te schakelen 
op boterham- en koekendozen 
als ook hervulbare drinkflessen. 
Hier en daar zien we weer wat 
meer papiertjes opduiken. 
Helpen jullie mee de afvalberg 
zo klein mogelijk houden? 

3. 
De voorbije weken werd vanuit 
het leerkrachtteam veel aandacht 
besteed aan het samen starten 
van de dag en tot rust komen na 
een speeltijd. We ondervinden 
dat de kinderen dit zowel 
rustgevend als stimulerend 
ervaren. Mogen wij vragen dat 
elk kind voor de eerste bel op 
school is, zo kunnen we samen 
de dag starten!

Joke Dejonghe,
directeur
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PEUTER & EERSTE KLEUTER

kunnen wij het maken? nou en of!

SAMEN 
STERK!

SPORT

In het zesde leerjaar werkten we in een les rond “part-
neroefeningen”.  Allerhande piramides moesten wor-
den gemaakt aan de hand van voorbeeldfoto’s. Er werd 
telkens in verschillende groepjes gewerkt waarbij ver-
trouwen en durf centraal stonden. Op het einde van 
de les vroegen de leerlingen zelf om nog verschillende 
dingen uit te proberen …  En of ze plezier hadden!

Met het derde leerjaar hadden we een lesje speedstacks. 
Bekers heel vlug stapelen op een bepaalde manier om 
daarna terug af te breken. We hielden ook enkele wed-
strijdjes!  Mooi om te zien hoe men voor elkaar suppor-
terde. Als afsluiter maakten ze met de hele klas een 
grote toren…

Lies Demeersseman, leerkracht LO

Naar aanleiding van de werken rondom de school, werkten 
we rond het thema: “de werf”. Wij hebben dat in kleuter-
taal vertaald naar “Bob de Bouwer”. We hadden trouwens 
al heel wat kijkervaring opgedaan. Iedere keer zagen we de 
evolutie van de werken, zowel op straat, op de parking als in 
de nabije buurt. Gelukkig konden we alles vanop een veilige 
afstand volgen vanachter de hekkens en dit was soms nood-
zakelijk: we zagen een werkman met zijn oorbeschermers 
en mondmasker een steen stukzagen met de betonzaag. Het 
stof vloog als een rookpluim de lucht in. 

De kraan, de vracht-
wagens, de tractor 
met kar uit onze klas 
stonden niet stil en 
met bouwstenen en  
materialen uit onze 
werkkoffer werd ook 
heel wat werk verzet...
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Veerle Verschaeve, 
kleuterjuf 1PA en 1KA
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TWEEDE KLEUTER

DERDE KLEUTER

stille wensen... Niets is cooler dan Kerstmis, gezellig en knusjes bij elkaar. 
Een lief woord, een vrolijke lach.Wij wensen jullie datgene 
waar je stilletjes op hoopt.

Sandy Grison, kleuterjuf 3KA
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Kerstsfeer in de tweede kleuterklas: we bereiden ons voor op Kerstmis met 
kerstmuziek. “Tingtingeling” met de triangel in de maat spelen we vrolijk 
samen en de rest zingt mee. 

                                             Groetjes uit de tweede kleuterklas, juf Sigrid. 

tingtingeling...
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EERSTE LEERJAAR

TWEEDE LEERJAAR

piraten in de klas!

van jagers en kappers...
In  de lessen wero leerden we over de barbier. We mochten 
op een maandag naar het kapsalon van juf haar mama. 
Daar leerden we elkaar scheren met scheerschuim en een 
“ijsstokje”, gelukkig niet met een echt scheermes. 
We kregen ook gel om onze vriend(in) een hip kapsel te 
geven. De kapster hielp de meisjes bij het haarvlechten.

In taalthema sprookjes hoorden we 
vaak verhalen over de jager. Maar 
wie is dat? Juf vroeg haar papa, een 
echte jager, op bezoek in de klas. Hij 
vertelde er over zijn jachtgeweer, de 
kledij, de lokdieren en de patronen. 
We kregen er allemaal ééntje mee 
als cadeau. De jager bracht ook een 
haas mee die hij ’s morgens had ge-
schoten. We mochten deze zelf eens 
optillen en wegen... 
Amai, 3,6 kg vers wild!

Tine Deruytter, leerkracht 2LA

Hanne Durnez, leerkracht 2LA

Ze kregen heel wat opdrachten die eerst vervuld moesten 
worden, zoals plattegronden goed begrijpen en opstellen, 
een piratenboot maken, een stappenplan volgen bij het 
maken van een piratenhoed, praten als een piraat, een 
piratenlied zingen,…

Bij een goed uitgevoerde opdracht, kregen ze een tip. De 
tip vertelde steeds welk symbool vanop de schatkaart 
ze moesten zoeken in onze school. Daarop stond dan de 
volgende opdracht. De schat lag begraven in het bos. Na 
lang zoeken, was het Cyriel die uiteindelijk de schat vond! 
Daar zaten heel wat lekkernijen in! Mmm… Na nog wat 
piratenverhalen, piratenfantasiespel eindigde het thema 
met een schimmenspel rond piraten. Het waren leuke 
piratenweekjes met deze enthousiaste bende! Aie!

De leerlingen van het eerste leerjaar kwamen ’s morgens 
in de kring en zagen een schatkaart liggen! Het was de 
schatkaart van piraat Snorrebaard. Die had een schat 
begraven op school. Maar voor we de schat konden opgraven, 
moesten de leerlingen de plattegrond van de school goed 
begrijpen, hiervoor moesten ze goed samenwerken.
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herinneringen aan geweldige kasteelklassen!

Nadine Lams, leerkracht 3LA

Ismaël Faes, leerkracht 4LA

Dat de leerlingen na de afgelopen kasteelklassen herinneringen voor het leven hebben is 
een feit. We blikken dan graag even terug op enkele hoogtepunten van onze uitstap. Het 
bezoek aan het stadion van Club Brugge blijft een onvergetelijke gebeurtenis, zelfs voor 
wie geen voetbalfan is. We werden ontvangen door een gids die al heel snel een echte sup-
porter bleek te zijn. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk, waardoor alles nog veel meer 
tot leven kwam.We mochten een kijkje nemen in de perszaal, de vip-loges en we kwamen 
zelfs enkele spelers van Cercle Brugge tegen, die namen graag even tijd voor een foto.

Onze dag werd afgesloten 
met een duikje in het 
Olympisch zwembad. 

Aan deze kasteelklassen 
met een heus kasteelfeest 
koesteren we alvast een 
hoop fijne herinneringen.

EEN BROERTJE VOOR SIEBE!
Op maandag 22 oktober vertrokken we voor 5 dagen op 
kasteelklassen. Siebe hoopte stiekem dat zijn broertje 
niet in die week zou geboren worden. Maar, niks was 
minder waar. Op woensdag 24 oktober vernamen we het 
heuglijke nieuws van de papa dat Ferre was geboren.In 
samenspraak hebben we het Siebe pas vrijdagmiddag 
verteld. Zijn reactie was zo ontroerend, zo blij, trots en 
begripvol. 

Siebe kon niet snel genoeg terug naar 
huis. De kasteelklassen waren heel leuk 
geweest maar nu wou hij zo vlug mogelijk 
zijn lieve, kleine broertje gaan bewonde-
ren. Na een weekje kwamen mama, papa 
en Ferre eens op bezoek in onze klas.

VIERDE LEERJAAR

DERDE LEERJAAR
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VIJFDE LEERJAAR

ZESDE LEERJAAR

creativiteit met vlijt

zonder techniek, geen toekomst!

Jolien  D’Hu, leerkracht 6LA

In het kader van de lessen techniek (TOBO) in de derde 
graad trokken we met onze klas richting het VTI in Po-
peringe. We gingen er aan de slag met techniek. Want 
zoals we leerden, zonder techniek is er geen toekomst!  
We leerden er werken met een winkelhaak, een draai-
boor, een plooi- en snijmachine, ... Het resultaat van onze 
technische vaardigheden was een mooi klokje! Bedankt 
aan de leerkrachten van het VTI voor deze leuke en leer-
rijke namiddag.

Tijdens de lessen beeld mochten de leerlingen hun eigen 
handpop knutselen. Met vilt, naald en draad gingen ze 
aan de slag. De ene bleek hier al vaardiger in dan de an-
dere, maar na lang zwoegen kon iedereen een mooi re-
sultaat afleveren. Vervolgens maakten en speelden de 
kinderen per 2 hun eigen poppenspel. We mochten de 
poppenkast van juf Sandy gebruiken, dat maakte het 
toonmoment af!

We konden onze creativiteit 
ook nog kwijt tijdens het knut-
selen van een kerststukje. 
De kinderen brachten 
eigen versiering mee 
en sommigen ook 
heel wat groen. 

Het werd een 
plezante namiddag, fijn!

Ilina Verhaeghe, leerkracht 5LA
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K E R S T V E R H A A L

De koning wordt oud, fluisteren de ministers tegen elkaar. Erg jammer, maar het is wel zo. De oude koning is een goede 
koning. Hij heeft jarenlang zijn land en volk goed geregeerd. Zelf voelt hij ook dat hij oud wordt en niet meer zo lang 
zal leven. Gelukkig heeft de koning twee zonen waarvan één hem zal opvolgen. De ministers weten wel wie dat zal zijn; 
de oudste zoon natuurlijk. Maar de koning is daar nog niet zo zeker van. Hij houdt van beide zonen evenveel, maar wie 
van de twee is het meest geschikt om koning te worden?

De nieuwe koning

De oudste zoon rijdt naar het platteland, hij heeft nog geen idee waar hij moet gaan zoeken en 
wat? Hij kijkt al rijdend wat rond of hij toevallig iets ziet. Daar komt een boer met paard en 
kar aangewandeld. De kar is hoog geladen met hooi. Dat lijkt mij wel wat, denkt de jongen. 
Zoveel hooi, daar kan ik vast wel de grote zaal mee vullen. Hij spreekt de boer aan en vraagt 
of hij al zijn hooi mag kopen. Al zijn hooi voor een gouden muntstuk? De boer kijkt verbaasd. 
Dat beetje hooi voor zoveel geld kopen? Daar stemt hij in toe, want dat kan hij niet zomaar aan zijn neus laten 
voorbij gaan. Een gouden muntstuk! “Zo”, denkt de zoon, “als het allemaal zo vlug gaat kan ik vanavond nog 
met mijn vrienden gaan boogschieten”. Toen al het hooi in de feestzaal was uitgestrooid was er nog niet één 
kwart van de vloer bedekt. Wat viel dat tegen! Dat is pech, dacht de oudste zoon, maar ik denk dat mijn jonge 
broer er ook niets van terecht zal brengen.

“Ik word te oud om nog langer uw koning te zijn”, zegt hij, “iemand anders moet het koningschap op zich nemen”. De gasten in de zaal 
beginnen allemaal door elkaar heen te praten. “Nee toch”, roepen ze. “Koning, u houdt er toch niet mee op? Wij zullen nooit meer zo'n 
goede koning krijgen. Nee toch!” De koning vraagt weer om stilte. “Ik ben nog niet klaar met mijn verhaal. U weet dat ik twee zonen 
heb, twee goede zonen waar ik veel van hou. Maar er kan er maar één koning worden. De oudste denkt u natuurlijk, maar ik heb 
beiden op de proef gesteld”. De koning vertelt over de taak die de beide zonen voor het kerstfeest moesten uitvoeren. Onafhankelijk 
van elkaar. “En kijk, mijn besluit is gevallen. Mijn jongste zoon zal mij opvolgen. Hij zal uw koning worden”. Eerst is het doodstil in 
de zaal, maar waneer de koning zijn jongste zoon bij zich roept beginnen de gasten te juichen. De koning zal wel goed weten wat hij 
doet! De oudste zoon komt naar voren en ook hij klapt in zijn handen. Daarna slaat hij zijn arm om zijn broer heen en de oude koning 
staat er glimlachend bij. Hij beveelt zijn gasten om te gaan zitten en hij roept de bedienden om alle glazen nog eens te vullen. Nu is 
het echt tijd voor de kerstwens! De oude koning schraapt zijn keel en spreekt: “er is veel licht in de zaal. Alles wat donker is wordt 
door het licht aangewakkerd en meegenomen. Het licht verwarmt onze gezichten. Op een éénvoudige maar doordachte manier is het 
licht hierheen gebracht door mijn jongste zoon. De hele zaal is ervan vervuld, zoals de opdracht luidde. Ik hoop en wens dat al mijn 
landgenoten, ook zij die nu nog in het donker moeten leven, veel van dit aanstekelijke licht mogen ontvangen”.

De koning heft zijn volle glas omhoog en de gasten volgen zijn voorbeeld. Ze wensen elkaar een gelukkig en warm kerstfeest toe.

De koning heeft een paar dagen tijd om een plan te bedenken. Dan roept hij zijn zonen bij zich. Hij ver-
telt hen dat hij te oud wordt om te regeren. Hij zal binnenkort het koningschap overdragen aan één van 
hen. De zonen schrikken er van op en protesteren. Zij vinden hun vader nog lang niet te oud en hij doet 
alles toch nog goed? Zelf voelen ze nu nog niet zo veel voor het koningschap. Hoe langer het uitgesteld 
kan worden, des te beter. Trouwens, denkt de jongste zoon, mijn broer zal toch wel koning worden als 
oudste. Daar hoef ik me toch niets van aan te trekken?
De oude koning laat zich niet van de wijs brengen. “Ik hou van jullie allebei evenveel en daarom wil ik 
jullie allebei een kans geven. Ik heb een taak voor jullie”, zegt hij. De jongens kijken naar hun vader en 
denken dat het allemaal wel mee zal vallen. “Jongens”, zegt de koning, “jullie krijgen van mij een gouden 
muntstuk en daar gaan jullie afzonderlijk iets mee kopen waar je de hele feestzaal mee kan vullen”. 
Deze zaal is zo groot dat er wel 250 mensen in kunnen. Met het kerstfeest worden er altijd veel mensen 
uitgenodigd. Arm en rijk, oud en jong! Al die mensen krijgen een plaats in de grote zaal waar dan 
gegeten, gedronken en gefeest wordt.

De zonen kijken hun vader bedenkelijk aan en de oudste zegt: “Vader, dat is geen gemakkelijke opdracht 
die u ons geeft. Kunnen wij dat niet later doen? Ik wou juist met mijn vrienden gaan boogschieten”. “Ja 
vader”, zegt de jongste zoon, “ik wou ook net gaan jagen met een paar vrienden”. Maar de koning zegt: 
“Jullie moeten nu gaan, want je hebt maar een paar dagen de tijd”. En zo gebeurde het!
Beide jongens rijden op hun paarden weg. Ieder een andere kant op. “Succes hè”, zeggen ze tegen elkaar. 

Een paar dagen later komt de jongste zoon thuis. Hij zit op zijn paard en heeft een kist achter zich vast-
gebonden. Als hij afstapt komt zijn broer hem al tegemoet. “Is het jou gelukt om je taak te volbrengen?' 

vraagt hij. “Ik weet het niet”, zegt de jongste zoon. “Heb jij alles in die kist zitten?” vraagt de oudste broer 
ongelovig. Een half uur later is de kist uitgepakt in de grote feestzaal. Daarin zitten twintig olielampjes. 
De jongste zoon zet de lampjes in alle hoeken en op de lege plekjes neer. Samen met de bedienden vult hij 

de lampjes met olie en steekt ze aan. En zie.... de hele zaal wordt verlicht! De oude koning komt kijken. Hij 
voelt het licht en de warmte zijn oude botten verwarmen. Ook van binnen voelt hij zich warm worden. Het 

lijkt wel of alles er mooier en vriendelijker uitziet om hem heen. Hij kijkt rond en knikt. 
Nu weet hij zeker wie van zijn zonen hem zal opvolgen.

Het is kerstfeest, de gasten komen de grote feestzaal binnen. Ze kijken verwonderd rond. Wat een licht en 
warmte overal. Daar heeft natuurlijk de koning voor gezorgd. Hij weet wat mensen nodig hebben: 

warmte en licht. Het is een gezellig kerstfeest. Er wordt veel gepraat, gezongen  en natuurlijk ook gegeten 
en gedronken. De koning staat op en vraagt om stilte. Dat zal de kerstwens wel zijn, denken zijn gasten, 

want ieder jaar bedenkt de koning een andere wens voor zijn volk. Het is altijd weer een verrassing 
wat hij te zeggen heeft. Maar nu heeft hij de gasten iets anders mee te delen.


