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December 2020 

De gevolgen van de co-
ronapandemie hebben 
wel een impact op onze 
schoolorganisatie ge-
had. Gelukkig kunnen 
alle kinderen nog wel 
naar school komen, 
maar door quarantaine 
gebeurt het soms dat 
kinderen  14 dagen niet 
naar school mogen . 
Met behulp van een 
webcam konden de kin-
deren van thuis de les-
sen volgen. Zo kregen 
zij geen schoolachter-
stand. Ook leerkrachten 
ontsnapten niet aan dit 
virus en moesten soms 
thuis blijven in quaran-
taine na een besmet-
ting.  

Zorgleerkrachten de-
den de nodige vervan-
gingen zodat elke groep 
toch een leerkracht 
voor de klas had. Het 
gevolg hiervan was dat 
veel kinderen beroep 
moesten doen op de 
eerstelijnszorg van de 
klasleerkrachten. Ieder-
een deed zijn best, 
maar dat was niet zo 
gemakkelijk!  

Ook de oudercontac-
ten moesten anders 
verlopen. Leerkrach-
ten hebben niks liever 
dan een live oudercon-
tact, maar dat werd nu 
anders georganiseerd.  

Hopelijk blijven de co-
ronacijfers dalen en 
zorgt de kerstvakantie 
niet voor een nieuwe 
opstoot!  

 

Mag ik jullie, ook na-
mens ons schoolteam,  
fijne feestdagen toe-
wensen. Een goede ge-
zondheid toewensen 
heeft nu wel een speci-
ale betekenis! 

 

Marc Van de  Vyver  
Directeur 

HOOG VAN DE TOREN 
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DE TOREN: VROEGER & NU 
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Update: 

• Tijdens de krokusvakantie gaat de fietsenberging op de speelplaats 
verdwijnen om plaats te maken voor containerklassen. 

• Dan volgt er een periode van 2 weken om de verhuis van zowel het 
secretariaat , de directie , klas 6B  en de godsdienstklassen naar de  
containers te organiseren. 

• Als de verhuis klaar, is begint de aannemer met de afbraakwerken 
van de toren. 

De aannemer schat dat de bouwtermijn van het gehele project ongeveer 2 
jaar zal duren. 

Binnenkort volgt er nog meer nieuws! 
 
 
 

NIEUWBOUW 
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GBS DE TOREN is bekroond met de Verkeer op School-medaille 

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskun-
de) beloond met een zilveren Verkeer op School-medaille. We kregen 
deze bekroning door onze inzet voor verkeers- en mobiliteitseducatie.  
 

Met de medailles wil VSV de scholen in de eerste plaats bedanken en een 
steuntje in de rug geven. Scholen die deelnemen aan VSV-initiatieven 
zijn immers scholen die kiezen voor een praktijkgerichte aanpak van ver-
keerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert dan louter  
theorielessen in de klas.  

Wij nemen ook deel aan dergelijke initiatieven zoals Het Grote Voetgan-
gersexamen”, “Het Grote Fietsexamen” en  “De Grote Verkeerstoets“ 
waarmee scholen de verkeerskennis en risicoherkenning van hun leer-
lingen kunnen testen.  
Elk van deze VSV-initiatieven leveren de deelnemende scholen een punt 
op. Scholen kunnen ook punten verdienen door verkeersouders in te 
schakelen en door leerkrachten te laten deelnemen aan praktijkgerichte 
opleidingen Verkeer op School. 

GBS De Toren is één van die scholen. De school krijgt daarvoor een zilve-
ren medaille om aan de schoolpoort te hangen, een digitale medaille om 
mee te pronken op de schoolwebsite en mooie beloningen om de ver-
keerswerking op school te ondersteunen. 

 

 

 

 

  

FANTASTISCH NIEUWS !!! 
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Elk jaar zorgt ons oudercomité De Schakelaar voor een leuke attentie ter 
gelegenheid van de Dag van de Leerkracht op 5 oktober. Dat kon dit 
schooljaar niet doorgaan. Er werd op de maandelijkse virtuele vergade-
ring beslist om toch te zoeken naar een passende attentie.  

 

Elke leerkracht kreeg een pannenkoekenplantje met een speciale warme 
wens eraan.  De leerkrachten kregen deze  bedanking voor hun dagelijkse 
inzet voor alle kinderen. Aan elk plantje hing ook een passend rijmpje. 
Hieronder staat een voorbeeld. 
 

Mag ik jou bedanken… 

Gewoon! 

Omdat ik dat graag wil. 

Omdat ik het zo voel. 

Niet een beetje! 

Maar heel veel. 

Alle leerkrachten waren aangenaam verrast!  

Hartelijk dank voor deze leuke attentie. 

DAG VAN DE LEERKRACHT 
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SINTERKLAAS 
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DE BOEKENPLANK: THEMA KERST 
Kleuters: Kerstfeest met kikker 

Auteur en illustrator: Max Velthuijs 

Rond Kerstmis staan vriendschap en 
samen plezier maken centraal. Boven-
dien vergt een kerstfeest veel voorbe-
reiding. Zoek je daarom naar een kerst-
boek waarbij deze onderwerpen op een 
leuke manier worden behandeld? Dan 
is het beste kerstboek voor jou het 
boek Kerstfeest met Kikker. In dit boek 
zie je hoe Eend en Kikker in de sneeuw 
spelen voordat het Kerstmis is. Daarna 
volgen de voorbereidingen voor het 
feest. Ze gaan eerst een boom halen en 
hangen er vervolgens lichtjes in. Ook 
Varkentje helpt. Hij bakt namelijk een 
taart. De verschillende dieren vieren 
vervolgens samen met Haas en Rat 
Kerstmis.  

Het boekje over Kerstmis is leuk om voor te lezen, omdat de tekst vlot is geschre-
ven. Ook voor kindertjes die het verhaal nog niet zo goed begrijpen is het boek 
aantrekkelijk dankzij de schattige tekeningen.  

 

1 e  graad: Aftellen tot Kerst 
 
Auteur: Guusje Nederhorst 
 

In dit boek vind je 4 leuke kerstverhalen 
over het bekende duo. Zo zie je in 1 van de 
verhalen dat het bijna Kerstmis is, wat voor 
Woezel en Pip een groot feest in de Tover-
tuin betekent. Het tweetal versiert de 
boom samen met hun vriendjes en ze eten 
lekkere kerststol. Hoewel het feest een 
paar keer verstoord dreigt te worden, be-
denken de dieren in het boek overal een 
oplossing voor. In het boek is er zelfs een 
adventkalender en je krijgt er kartonnen 
figuurtjes bij voor in de kerstboom. Laat je 
zoontje/dochtertje de figuurtjes zelf in de 
boom zetten! 
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2e graad: Het geheim van kerstmis 

Auteur: Geronimo Stilton 
  
Kerstmis komt er aan, maar Geronimo is helemaal 
niet in de stemming. Hij heeft het veel te druk, druk, 
druk (gi-ga-gantisch, mega-muizenissig druk kan je 
wel zeggen!). Op de redactie van De Wakkere Muis 
jaagt hij iedereen op. Er moet gewerkt worden! Hij 
lijkt Opa Wervelwind wel... 
Zo zit hij op een avond nog laat achter zijn bureau. Hij 
hoort gerommel in de schoorsteen. Gi-ga-geitenkaas! 
Wat is dat nu weer? Opeens stort er een elf naar be-
neden. Die komt regelrecht bij de Kerstman vandaan 
met een boodschap voor Geronimo. De Kerstman wil 
dat hij alles uit zijn poten laat vallen en ONMIDDEL-
LIJK naar de noordpool vertrekt.  

Hoe druk hij het ook heeft, een beetje muis kan de Kerstman natuurlijk niets wei-
geren. Samen met de elf gaat hij op weg... Het begin van weer een geweldig avon-
tuur, want de Kerstman heeft een aantal verrassingen voor hem in petto.   

3e  graad: Het allermooiste kerstgeschenk 

Auteur: Michael Morpurgo 

Een man vindt in een oud cilinderbureau een brief. 
Daarin vertelt commandant Jim Macpherson aan zijn 
echtgenote het verhaal van de verbroedering van 
Engelse en Duitse frontsoldaten in de eerste wereld-
oorlog op kerstdag 1914. De man besluit de nog le-
vende echtgenote van 101 jaar op te zoeken en te 
verrassen met de brief. 

 
 

Volwassenen: Onder de sneeuw 

Auteur: Kerstin Ekman 
In een kleine gemeenschap in Lapland wordt een tekenle-
raar dood aangetroffen. Het eerste vermoeden is dat hij 
dronken de weg kwijt raakte. Maar dat blijkt niet te klop-
pen. Steeds meer geheimen komen bovendrijven. Maar 
het dorp blijft zwijgen. 

Ekman is de Skandinavische nummer één van de literaire 
thrillers! De couleur locale van Lapland, de kou en het 
hardnekkige zwijgen van het volk in het noorden spreken 
enorm tot de verbeelding. Dit boek laat je zelfs 's nachts 
niet los. 
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FAMILIENIEUWS 

Geboorten 
Lennert op 22.10.2020 , broertje van Leander Van Osselaer 

(1B). 

Anouk op 04.12.2020, zusje van Margot Van Gulck (1KC) 

 

 

 

 

Overlijdens  
 

Freddy Schnorbusch op 16.11.2020 ,overgrootvader van Yben (3B) en  

Mylo Heyrman (4A). 

Raphael Gaublomme op 22.11.2020 ,vader van juf Tania (4A+4B+4C). 

Marcel De Baere op 23.11.2020 ,overgrootvader van Bengt Boënne (2KA). 

 
 
Flapuit 
 
• Een leerling uit het 1e  leerjaar vraagt :”Juf, is  uw papa jager?”. 

De leerkracht vraagt verwonderd: “Nee, waarom denk je dat?”. 
De leerling antwoord: ”omdat u een mooi vestje van dierenvel aan hebt.”.  
(De juf droeg een bontjasje.) 

 
• Juf zegt: “We gaan dit weekend eens goed nadenken hoe we contact krij-

gen met de Sint”. 
Een leerling uit de klas zegt: “Ik kan zaterdag niet nadenken, want ik heb 
tennisles”. 

Sterkte 
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• 21 december 2020 - 3 januari 2021: kerstvakantie 

• 4 januari 2021 : Info studiekeuze 6A 

• 8 januari  2021 : Info studiekeuze 6B 

• 11 januari 2021 : Info studiekeuze 6C 

• 14 januari 2021: medisch onderzoek 1A (VM) 

• 18 januari 2021 : tentoonstelling RASA 5de leerjaar  

• 27 januari 2021:facultatieve verlofdag 

• 1 februari 2021: schoolfilm 1e+2e leerjaar in Ter Vesten (VM) 

• 4 februari 2021: medisch onderzoek 4C (VM) 

• 5 februari 2021: bezoek brandweerkazerne 4A (VM) 

• 8 februari  2021: bezoek brandweerkazerne 4B (VM) 
                                      Schoolfilm  3e+4e leerjaar Ter Vesten (NM) 

• 11 februari 2021: medisch onderzoek 1B (VM) 

• 12 februari 2021: bezoek brandweerkazerne 4C (VM) 

• 15 - 21 februari: krokusvakantie 

• 22 - 26 februari 2021: musicaklassen 3de leerjaar 

• 25 februari 2021:medisch onderzoek 1C (VM) 

• 4 maart 2021: medisch onderzoek 4A+ 4B (VM) 

• 10 maart 2021: schoolfilm  5e leerjaar in Ter  Vesten (VM) 

• 16 maart 2021: schoolvoorstelling 1e leerjaar in Ter Vesten (VM)                   
              Schoolvoorstelling 3e kleuterklas in Ter Vesten (NM) 

• 17 maart 2021: medisch onderzoek 6A in het CLB (VM) 

• 18 maart 2021: kangoeroeproef 2021 (lager) 

• 24 maart 2021: medisch onderzoek 6B in het CLB (VM) 

• 29 maart 2021: sprookjeswandeling 2e leerjaar Cortewalle  (VM) 

• 30 maart 2021 : uitstap recreatiedomein de Ster 3e KL  
                schoolvoorstelling 1e  leerjaar in Ter Vesten 

• 1 april 2021: medisch onderzoek 5e leerjaar (VM) 
 

 
 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 
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HET ABC VAN JUF JOLIEN 
Het   

 
 
 

 

 

lles komt altijd goed!  

 

oogschutter is mijn sterrenbeeld.  
 
ollegiaal.  
 

eelnemen aan de Dodentocht 2020 was mijn uitdaging dit jaar.  
 
 
 
erste jaar als juf!  
 
 
amilie is zeer belangrijk voor mij.  
 
oedlachs.  

 
 
ieperdepiep! 25 november verjaar ik!  
 

k kom altijd met de fiets naar school.  
 
 
ezelf zijn en blijven. Daar hecht ik veel belang aan.  
 
 
arel de Grote is de hogeschool waar ik gestudeerd heb.  

van juf Jolien De Cock 
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evensgenieter op en top!  
 
 
elsele, het mooiste dorp…  
 
acho’s met kaas en tomatensalsa uit de oven.  
 
 
p stap gaan in de natuur om een lange wandeling te maken 
vind ik ontspannend.  
 

astagerechten vind ik heel lekker.  
 
 
uality time met mensen die ik graag heb is onmisbaar.  

 
ummikub is een leuk gezelschapsspel.  
 
 
kiën doe ik enorm graag!  
 
alenten van de kinderen in de kijker zetten vind ik belangrijk.  
 
 
renlang babbelen is voor mij geen enkel probleem.  
 
 

akantie is altijd fijn met een glaasje wijn.  
 
aar een wil is, is een weg.  
 

 
 
 
 
 
 

on, zee en strand.  
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WELKOM NIEUWE LEERLINGEN 
 

 

Ook na de herfstvakantie hebben we 9 nieuwe leerlingen mogen verwelko-
men!! 

 

De nieuwste starters zijn in 1KA ,Yara Marie Popescu, Flor Van Gavere en 
Emiel van Osselaer. 

 

In 1KB kwamen Feline Maes,  Lewis Verhulst en Leon Vermeulen erbij.  

 

En in 1KC kwamen Margot Van Gulck en Sam Van Ackere in het klasje. 

 

In 6A kwam Imad Ahmidach erbij. 

 

 
 



Pagina 15 nieuwsbrief 



Pagina 16 nieuwsbrief 

 
 

Sfeer werkgroepen 

Speelplaats 
verfraaing 

GEZOCHT :M/V 
Ouders die willen meebouwen aan een toffe school  

Contact: gbs.melsele@beveren.be of  

Ontbijt 

Quiz 

Schoolfeest 
verkeersouder 

Welkom 
1  

september 
1x per maand  
vergadering 

Klankbord 


