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Februari 2021 

Om de verspreiding van 
het coronavirus tegen 
te gaan, worden er 
steeds meer en meer 
richtlijnen naar de 
school gestuurd. Meer-
daagse uitstappen, 
leeruitstappen, bijwo-
nen van een voorstel-
ling in Ter Vesten, 
zwemmen, klasdoor-
brekend werken, door-
schuifnamiddag carna-
val… worden allemaal 
‘on hold’ gezet of afge-
last . Vaak zetten die 
een domper op leuke 
activiteiten waar kin-
deren naar uit kijken. 
We proberen zoveel 
mogelijk vervangende 
activiteiten te organise-
ren, maar de mogelijk-
heden zijn natuurlijk 
heel wat beperkter. 

Kinderen die thuis zit-
ten omwille van een be-
smetting of quarantai-
ne worden zoveel mo-
gelijk bij ‘de les gehou-
den’ door afstandson-
derwijs. Zij kunnen via 
de computer les mee-
volgen van thuis en ver-
liezen zo niet te veel 
leerstof. Het inzetten 

van de computertech-
nologie zit duidelijk in 
een stroomversnelling 
en maakt dat de leer-
achterstand bij de kin-
deren toch niet te 
groot wordt. Ook wij 
willen de school zo 
lang mogelijk open-
houden! Ondertussen 
zijn de vaccinaties be-
gonnen, maar het zal 
toch nog een tijdje du-
ren eer het schoolse 
leven weer zijn norma-
le gangetje kan gaan. 
We kijken er naar uit! 

Marc Van de Vyver 
Directeur 

HOOG VAN DE TOREN 
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Gsm’s uit … laptop dicht. 

De Coronatijd is een bijzonder moeilijke periode. Daarom is het belangrijk 
dat we in ons gezin met elkaar blijven praten.  

Maak eens een praatdoos of een praatpot. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ga op zoek naar een doos of een pot van ongeveer 14 cm op 20 cm. 

Versier de praatdoos of de praatpot. 

Snijd stroken papier van 5cm op 15 cm. Gebruik best stevig papier.  

Schrijf op deze kaarten een vraag. Dit zijn de praatkaartjes. Maak mooie 
fijne tekeningen op de kaartjes. 

Steek alle kaartjes in de doos of in de pot. 

Ga aan tafel zitten met je gezin en trek om beurt een vraag. 

Je zal versteld staan hoeveel je nog van elkaar te weten komt. Met deze 
praatkaartjes op tafel zul je mooie lachmomenten beleven. Je moet na-
denken over vragen. Je hoort diepzinnige verhalen en hilarische gebeurte-
nissen. Het is een feest om een kaart te trekken, elkaar vragen te stellen en 
te luisteren naar de antwoorden. Iedereen die van gezelligheid houdt, zou 
zo’n doos of pot moeten hebben. 

4E LEERJAAR:TIJD VOOR 

TAFELGESPREKKEN. 

Praatdoos PRAAT-

POT 
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Voorbeelden van vragen: 

• Welk lied maakt op jou het meeste indruk? 
• Wat was het meest trotse moment in jouw leven? 
• Wat zou je doen als er nooit meer een morgen zou zijn? 
• Welke cadeautjes staan er op jouw verlanglijstje? 
• Van welke maaltijd kun jij helemaal happy worden? 
• Op welk moment in jouw leven heb je het allerhardst gelachen? 
• Bij wie duik jij onder in de Derde Wereldoorlog? 
• Wat is het moeilijkste wat je ooit gedaan hebt? 
• In welke winkel wil jij wel een nachtje logeren? 
• Op welk tijdstip van de week wil jij de klok 6 uur stilzetten? 
• Wat is het mooiste cadeau wat je ooit hebt gekregen? 
• Wat is jouw grootste miskoop geweest? 
• Wat zou je gaan doen als je 1 dag het andere geslacht zou zijn? 
• Je mag een nieuwe verkeersregel invoeren … Welke voer je in? 
• Noem 3 dingen die jij lekker vindt ruiken? 
• Hoe ziet jouw favoriete vrije dag eruit? 
• Als je een dier zou zijn … welk dier was jij dan? 
• Met wie zou jij een avondje uit willen? 
• Wanneer voelde jij je vreselijk zielig? 
• Heb je wel eens gestolen? Zo ja … wat en van wie? 
• Wat vind jij enorm irritant? 
• Je gaat een week naar een onbewoond eiland. Je mag slechts 3 din-

gen meenemen… Wat neem je mee? 
• Wat is jouw grootste blunder ooit? 
• Wat vind jij het meest verschrikkelijke spelletje om te spelen? 
• Waar ben jij bang voor? 
• Waarom is jouw beste vriend(in) … jouw beste vriend(in)? 
• Als je je eigen leeftijd zou bepalen … hoe oud zou je dan zijn? 
• Waar zou jij nog gelukkiger van worden? 
• Wat is jouw droomreis? 
• Hoe had jij geheten als je je eigen 

naam mocht bepalen? 
• Waar heb je spijt van? 
• Wie bewonder je en waarom? 
• … Verzin zelf nog extra vragen! 

Succes! 
Juf Chris 
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NIEUWBOUW 
De voorbereidingen voor de start van de afbraakwerken  van de gebouwen 
aan de kant van de Schoolstraat lopen volop.  

Heel wat tussentijdse aanpassingen  moeten eerst in orde gebracht wor-
den.  

De fietsenberging zal eerst afgebroken worden want op die plaats komen 
er 4 klascontainers: 2 klassen voor het lager, een klas zedenleer, een klas 
islam, 2 zorglokalen  en secretariaat/bureel directie.  
Ook de nodige leidingen voor de elektriciteit, waterleiding en dataverkeer 
moeten voorzien worden. Dit is geen eenvoudige zaak.  

Er zal een tijdelijke fietsenberging gemaakt worden naast de school aan de 
zuidkant ( kant Grote Baan). De beplanting gaat weg  en er  worden 3 toe-
gangen gemaakt in het muurtje dat errond staat. Met de nodige verharding 
kunnen daar heel wat fietsen staan. Na de verbouwingswerken, zullen er 
terug nieuwe struiken komen. Dat zal nog wel even duren.  

Als alles volgens plan verloopt , zal de tijdelijke verhuis naar de containers  
direct na de paasvakantie kunnen gebeuren en kunnen de afbraakwerken 
beginnen. 

 

In onze zoektocht naar foto’s van vroeger kregen we  er nog enkele door-
gestuurd.  

Een foto dateert van voor de laatste grote verbouwing die ingehuldigd 
werd in 1997. Toen stond er een groot afdak waar veel voetbalwedstrijdjes 
gespeeld  werden.  

Als je goed kijkt op de tweede foto, merk je dat  ook de speelplaats veel 
kleiner was. In die tijd werd de speelplaats op zondag ook gebruikt door de 
Chiro.  

Tijdens de verbouwingswerken zullen we ook een stuk van onze speel-
plaats tijdelijk moeten missen . 
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3E KLEUTERKLAS :DE RUIMTE  

In de 3de kleuterklas werken we met thema’s die meestal 2 weken duren.    

Bij het thema “de ruimte” maakten we zelf een raket met bouten en moe-
ren, met elektriciteitsdraden en heel veel knopjes en lichtjes.    

Daarna trokken we op avontuur.    

Naar de maan, de planeten, de ster-
ren… 
We bekeken zelfs onze eigen wereld-
bol. Onderweg kwamen we een sa-
telliet, een ruimtestation, meteoren,
… tegen, het was een spannende 
reis waarbij we veel hebben bijge-
leerd over onze planeet: de aarde. 

Als echte astronauten deden we 
proefjes i.v.m. de zwaartekracht.   
Met maanzand, maanstenen en een 
hele grote weegschaal deden we 
grote ontdekkingen. 

Onze reis ging alsmaar verder en 
verder tot we plots in een hele ande-
re wereld terechtkwamen. 

Een blauwe maan, vliegende scho-
tels, … onze fantasie sloeg op hol.  

We kwamen zelfs een ruimtewezen 
tegen :“het oinkbeest”.    
Dit verhaal kan je beluisteren op 
youtube, veel luisterplezier. 

Juf Inge. 
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EERSTE FLUOKAARTJES 

VOLGESPAARD! 

De eerste fluokaartjes zijn volgespaard met stempels.  

58 kinderen van de school droegen 
steeds hun zichtbaarheidsmateri-
aal en hadden geen enkele contro-
le gemist.  
Zij kregen hun tweede stempel-
kaart met vijf vakjes.  

 

Alle volle fluokaarten geven recht 
op een leuke attentie. Die volgt 
later.  
 

 

De kleinere gele stempelkaartjes 
gaan allemaal in een doos en daar-
uit worden later enkele extra prijs-
winnaars getrokken. 

 

 

 

Het belangrijkste is dat we de kinderen kunnen blijven motiveren om tij-
dens de donkere dagen extra zichtbaarheidsmateriaal te dragen. Ervoor 
zorgen dat je gezien wordt, is heel belangrijk. 

 

 

Hartelijk dank alvast aan alle ouders die 
meehielpen met onze fluo-controle. 
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Hoe lang is één kilometer? Zo lang als de Spoorweglaan! 

 

Al generaties lang is de Spoorweglaan dé referentie in de Melseelse scho-
len voor de les over afstand.  

 
 

 
 

 

Daarom zijn onze leerlingen van het derde leerjaar gaan wandelen om 
aan te voelen hoe ver 1km eigenlijk is. 

 

 

 

3B NEEMT DE MAAT OP VAN 

DE SPOORWEGLAAN 

Spoorweglaan 
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Ik denk dat ik soms denk. Ontspannen je gedachten laten dwalen, is ge-
zond voor je brein.  Zo word je creatief.  
 
Denk jij weleens aan dingen die niet echt bestaan? 

 
Vinden anderen het gek als je daarover vertelt? 

 
Durf je over gekke gedachten praten? Zouden anderen erom lachen of je 
uitlachen? Gekke gedachten heb je nodig om origineel te kunnen zijn.  

 
Wist je dat? 

 

Tijdens de les “denken” verplaatsten de kinderen zich naar “ja”, “nee” of 
“twijfel” of halverwege “tussen twijfel en ja of nee”, afhankelijk van hun 
visie.  

Enkele van de stellingen die aan bod kwamen: 

-Je kunt gedachten niet zien, maar ze zijn er toch. 

 

-Gedachten zitten overal in je lichaam. 

 

-Gedachten kan je omzetten in woorden. 

 

→ Er zijn gedachten, gevoelens die heel moeilijk in woorden om te zetten 
zijn. Als je voor het eerst op een achtbaan zit, weet je hoe dat voelt en wat 
je ziet. Niemand kan dat gevoel precies omschrijven. Probeer zelf maar 
eens! 

 

 

FILOSOFEREN IN HET 4E 

LEERJAAR NC-ZEDENLEER: 

DENKEN OVER DENKEN. 
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-Je kan kiezen wat je wil denken. 

→ Niet altijd, soms wil je aan iets niet denken en kom je er niet vanaf. Denk 
maar aan een liedje dat door je hoofd blijft spoken. Probeer dit: denk ge-
durende één minuut niet aan een roze olifant! Gelukt? 

 

-Je kan ook aan “niets” denken als je dat wil. 

→ Dat lukt ons vaak maar een paar seconden en hup, daar zijn de gedach-
ten weer… test het maar eens uit! 

-Er is geen juist of fout, we praten over ons antwoord. De kinderen werden 
aangemoedigd om argumenten te bedenken voor hun stelling. Je stelling 
onderbouwen met voorbeelden en argumenten is veel belangrijker dan 
“gelijk” hebben.  

 

Meester Jiri 
 

Na de kerstvakantie hebben we 12 nieuwe leerlingen mogen verwelko-
men!! 

In 1KA zijn Johanna Verwerft, Julie Smet en Maeve Van Gassen gestart. 
In 1KB zijn Kobe Breughelmans, Matteo De Munck en Morris De Strooper , 
Matteo Seghers en Lio Jacobs erbij gekomen. 
In 1KC zijn Jef Haesaert ,Yassin Ayaoui en Illias Ayaoui gestart. 
Bas Waem is erbij gekomen in 3KB.  

WELKOM NIEUWE LEERLINGEN 

Welkom  



Pagina 11 nieuwsbrief 

DAG VAN DE DIRECTEUR 

Op 29 januari was het dag van de directeur! 

We hebben onze directeur eens goed in de ballonnetjes gezet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De directeur was aangenaam verrast  
met zijn 10.000 wensballonnen!! 
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LETTERFEEST 1E LEERJAAR 

Letterfeest!!! 
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Zoals jullie allemaal weten, zal ook de turnzaal onder de breekhamer 
gaan. Een zaal met zoveel mooie herinneringen, waar kinderen zeer graag 
komen genieten van sport en spel. Een locatie waar ieder kind naar uit-
keek in hun weekplanning. Om het zoals de kinderen te zeggen: ‘Yes, we 
mogen gaan turnen’! 

Van deze zaal waar zovele leerkrachten met passie en inzet hebben lesge-
geven, nemen we binnenkort afscheid. Het is meer dan een turnzaal voor 
onze school. Ook voor kerstmarkten, quizzen, schoolfeesten, kerstbezin-
ningen… heeft de  turnzaal meer dan zijn dienst bewezen.  

Maar een oude zaal afbreken, betekent tegelijkertijd ook dat er iets moois 
en nieuws in de plaats komt. Juf Inez en meester Jonas hebben samen aan 
de directeur en de architect hun wensen mogen vertellen. Zo wordt de 
nieuwe turnzaal een echt pareltje! Wij kunnen nu al zeggen dat jullie het 
fantastisch zullen vinden!  

Graag willen we je nog wat fotootjes laten zien van de zaal die elke Melse-
lenaar heeft gekend.  

Meester Jonas 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

KLAAR VOOR EEN NIEUWE  

(TURN)START 
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WINNAAR WEDSTRIJD 

DAVIDSFONDS 

Ook dit jaar heeft onze school meegedaan aan de ju-
nior journalist wedstrijd van het Davidsfonds.  
Kinderen van het 5e en 6e leerjaar mochten vrijwillig 
een opstel schrijven rond een bepaald thema. Dit jaar 
was het thema “schatten”. 

De winnende inzending voor onze school was “De ver-
borgen schat” geschreven door Alessandro Somers. 
 
Proficiat Alessandro!!! 

In het volgende artikel kan je zijn inzending lezen. 

De stoere Alessandro draagt een piratenpak. In zijn hand heeft hij een 
groot plastic zwaard. Papa, ik ga jouw schip veroveren. Papa kijkt op van-
achter zijn krant. Hij ziet een groot zwaard op hem afkomen. Papa lacht en 
zegt opeens met een zware stem: Ik ben kapitein Papa en niemand komt 
aan mijn schip. Alessandro springt boven op papa. Maar papa pakt Ales-
sandro beet en houdt hem stevig vast. Papa, dat mag niet. Ik ben een pi-
raat, gilt Alessandro. Papa laat Alessandro weer los. Papa, zullen we samen 
spelen? Dat lijkt me leuk. 
 
Dan ben ik de piratenkapitein en jij een stoere piraat. We moeten alleen 
nog een schip hebben. Papa zet twee stoelen achter elkaar. 
Zo, dat is ons schip, zegt papa. Alessandro klimt op de voorste stoel en 
gaat rechtop staan. Papa gaat achter hem zitten. 
“Ahoy! Is er al land in zicht piraat Alessandro?”, roept papa. Ja, we moeten 
een schat vinden papa. Roeien, roeien, moeten we zo hard als we kunnen , 
zegt papa en zwaait met zijn armen. Alessandro doet papa na en samen 
roeien ze naar een eiland. Op dat eiland moeten Jurgen en Alessandro op 
zoek naar de schat. Van boord piraat Alessandro, roept papa. 
Alessandro springt van de stoel. Papa is ook opgestaan. Samen lopen ze 
naar de tuin.  

DE VERBORGEN SCHAT 



Pagina 17 nieuwsbrief 

Papa wijst naar een boom. Zou daar de schat achter verborgen liggen? 
Alessandro rent ernaar toe. Hij kijkt heel goed. Maar hij vindt niets. Ik weet 
het papa. Hij ligt in de zandbak. 
Vooruit piraat. Je moet gaan graven. We kunnen niet naar huis terug zon-
der schat. Dan zijn wij geen goede piraten, zegt papa. Alessandro graaft en 
graaft. Maar helaas geen schat. Papa, we moeten een schatkaart hebben. 

“Ja, ik ben een piratenkapitein van niks. Je hebt helemaal gelijk. Ik ga 
even terug naar mijn schip. Daar heb ik de schatkaart liggen in mijn ka-
juit”, zegt papa. Piraat Alessandro gaat zolang in het gras zitten tot papa 
terug is. Ook piraten worden moe. Na een poosje komt papa weer terug. In 
zijn hand heeft hij de schatkaart. Hij legt hem op de tuintafel. Piraat Jas-
per en de piratenkapitein kijken aandachtig naar de schatkaart. 
Kijk wijst opa. Daar bij dat kruisje ligt de schat. 
Hé piraten in mijn tuin, horen ze ineens. Oma is de tuin ingelopen. Ze heeft 
een emmertje in haar hand.  
Ik moet even wat onkruid weghalen bij de heg, zegt ze en loopt naar ach-
ter in de tuin. 
Kijk nog even goed naar de schatkaart Alessandro, zegt papa. Alessandro 
let al niet meer op mama. Een schat vinden is nu belangrijker dan wat ma-
ma gaat doen. 

We moeten naar de andere kant van het eiland lopen, zegt papa. Net wan-
neer papa de schatkaart weer opvouwt komt mama weer langs. 
Let maar niet op mij. Ik ga gauw weer naar binnen, zegt mama. 
“Jij mag niet op ons eiland”, roept piraat Alessandro. Mama schudt haar 
hoofd. Piraat Alessandro en piratenkapitein papa steken het eiland over. 
Het is een zware tocht. Daar moet de schat liggen, wijst papa naar een gro-
te groene heg. Hij ziet een plastic tas liggen. 
Hij raapt het op. 
Papa, papa, ik heb de schat gevonden, roept piraat Alessandro luid. Hij 
huppelt met de tas naar papa. 
Kijk wat erin zit, zegt papa. Alessandro kijkt in de tas en haalt er een zakje 
chips en een drankje cola uit. 
Nou, het zijn wel geen goudstukken. Maar het is wel heel lekker, zegt pa-
pa. Die schat is van mama. Zij heeft hem daar verstopt, zegt Alessandro. 
Ja, die mama van jou is een hele grote schat. En geef mij nu ook maar wat 
chips. Zo roeiden de twee piraten weer tevreden naar huis. 

                  

 
Alessandro Somers 6B 
GBS De Toren Melsele 
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DE BOEKENPLANK: LIEGEN  

Kleuters: Ik wil mijn hoed terug 

Auteur: Jon Klassen 

Dit is een heerlijk voorleesboek over een beer die zijn hoed 
kwijt is. Eerst denk je dat het weer zo een repetitief voor-
leesverhaal wordt over een beer die aan elk mogelijk dier in 
het bos gaat vragen waar zijn hoed is, maar dan blijkt dat 
de “sleur” al snel doorbroken wordt. De beer spreekt name-
lijk een konijn aan (met een felrode hoed op). Het konijn 
windt zich danig op: Nee. Waarom vraag je me zoiets raars? 
Ik heb hem niet gezien. (...) En hou nou op met je gevraag. 
En de domme beer loopt gewoon verder naar de andere 
dieren. Tot hij op een bepaald moment de moed opgeeft en 
gaat liggen. Het rendier komt hem vragen hoe zijn hoed er 

eigenlijk uitziet en tijdens zijn beschrijving beseft hij plots dat hij zijn hoed wél is 
tegengekomen. Hij loopt terug voorbij alle andere dieren tot hij weer bij het ko-
nijn komt. En dan wordt het plots heel stil. Tot iemand hem komt vragen of hij 
een konijn met een hoed gezien heeft … 
De sobere, veelal bruingetinte prenten in dit boek doen het contrasterende rood 
van de hoed extra goed uitkomen. En ook al zijn de prenten eerder sober, het 
verhaal is allerminst saai. Dit is echt een aanrader met veel visuele humor, ook 
voor volwassenen. 

1 e  graad: De ware verhalen van de leugenbaron 

Auteur: Siska Goeminne 
 
Siska Goeminne bewerkte de beroemde verha-
len van de Baron von Münchhausen en Warre 
Borgmans vertelt ze alsof hij ze zelf heeft be-
leefd. Reis samen met de leugenbaron van 
Rusland naar de maan en tot in de buik van 
een reusachtige vis. 
 ‘De ware verhalen van een leugenbaron’ is 
ook een prachtig luisterboekje. Warre Borg-
mans vertelt op een meeslepende manier de 
beroemde leugenverhalen van Baron von Mün-
chhausen. En wee je gebeente als je de Baron 
niet gelooft. Want hij keert een wolf binnenste-
buiten, is de Kalief van Bagdad op het nipper-

tje te slim af en naait zijn doormidden gehakte paard met een klimoprank weer 
aan elkaar.   Door de manier waarop de muziek en de tekst op elkaar zijn afge-
stemd wordt de spanning extra opgevoerd. De levendige illustraties en de manier 
waarop de tekeningen weergegeven werden, maken het geheel compleet. 
‘De ware verhalen van de leugenbaron' biedt kinderen de kans om op een speelse 
manier kennis te maken met klassieke muziek. Als dit soort boeken in scholen nu 
eens verplicht werden...  
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2e graad: de Rats-Flats-X-Weg 

Auteur:Salah Naoura 
 
Kijk uit voor de superstofzuiger…! 
Meester Thomassen heeft een hekel aan kinderen. En hij 
haat smoesjes over te laat zijn of huiswerk dat niet af is. 
De ergste smoesjesverteller is Laura. Zij beweert dat ze 
haar huiswerk niet heeft kunnen maken door de Rats-flats-
x-weg: een megasterke stofzuiger die alles opzuigt, zelfs 
de struiken en planten uit de tuin… 
Thomassen gelooft hier niks van en is vast van plan om 
Laura’s kletsverhaal als een ballon lek te prikken. Hij ver-
hoort haar elke dag tijdens de lunchpauze. Maar het ver-
haal over deze stofzuiger wordt steeds maar vreemder en 
spannender. Het kan toch niet waar zijn? Of toch…?  

3e  graad: Papegaaien liegen niet 

Auteur: Lydia Rood 
Morgen ben ik rijk, denkt Mateo. Hij zet al zijn stiekem gespaar-
de geld in op een vechthaan, dan kan hij een honkbalhand-
schoen kopen. Want overdag rommelt zijn maag, maar in zijn 
dromen is Mateo de honkbalheld van Jinotega. 
Mateo verliest – meer dan zijn geld en zijn droom. Denis, die 
wel op honkbal mag, geeft hem een papegaai, maar Mateo wil 
geen medelijden. Hij voelt dat er een geheim in de lucht hangt. 
Het is een groot en belangrijk geheim en het gaat over hem. 
Zelfs Denis wil het niet vertellen. 
Als zijn vriend wegloopt van huis, gaat Mateo hem achterna... 
 

Lydia Rood reisde naar Nicaragua en ontmoette daar veel kinderen. Hun verhalen 
gaven haar inspiratie voor het spannende verhaal Papegaaien liegen niet. 

Volwassenen: Het dilemma 

Auteur: B.A. Paris 

Livia geeft een groot feest ter gelegenheid van haar veertigste ver-
jaardag. Ze droomt er al van sinds haar bescheiden bruiloft, jaren 
geleden. Iedereen die ze liefheeft zal op het feest aanwezig zijn, 
behalve dochter Marnie, die in het buitenland studeert. Stiekem is 
Livia opgelucht dat Marnie niet kan komen. Ze moet haar echtge-
noot Adam iets vertellen over hun dochter, een geheim dat ze heeft 
ontdekt, maar ze wacht totdat het feest voorbij is zodat hun geluk 
niet wordt verstoord. Adam wil dat alles perfect is voor Livia en 
heeft vliegtickets voor Marnie gekocht, zodat ze als verrassing aan-
wezig kan zijn. Op de dag van het feest krijgt hij vreselijk nieuws. 

Hij moet het eigenlijk aan Livia vertellen, want hoe kan het feest nu doorgaan? 
Maar Livia ziet er zo gelukkig uit en de gasten kunnen er ieder moment zijn… 

Hoever zou jij gaan om je lief nog een paar gelukkige uren te laten beleven?  
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FAMILIENIEUWS 

Geboorten 
 

 

 

 

Overlijdens  
 

Cecile Devos op 11.01.2021 ,overgrootmoeder 

van Frauke Waem(2A). 

Robert Onghena op 23.01.2021 ,overgrootvader van Mathis (3A) en Lander 

Lievens (3KA). 

Yvonne Wauters op 27.01.2021 ,overgrootmoeder van Lotte Kozak (4A). 

Miche De Wilde op 01.02.2021 ,echtgenote van Jo Verbist (voormalig le-

raar op onze school). 

 

 

 

 
Flapuit 
 
 

 

 

 

Sterkte 
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• 15 - 21 februari: krokusvakantie 

• 22 februari 2021: personeelsvergadering :geen studie. 

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

• 3 maart 2021: workshop Massage Collage 3A+3B (VM) 

• 11 maart 2021: workshop poppenspel in OC Boerenpoort 3B (VM) 
    workshop poppenspel in OC Boerenpoort 3A (NM) 

• 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) 

• 19 maart 2021: pedagogische studiedag, vrijaf 

• 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 (VM)* 

                                     Auteur op bezoek 4e leerjaar (VM)* 

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

• 5 –18 april 2021: paasvakantie 

• 20 april 2021: uitstap prov.domein puyenbroek 3KL * 

• 21 april 2021: medisch onderzoek 6C in het CLB (VM) 

• 26 april 2021: uitstap Ieper 6e leerjaar* 

• 27 april 2021: schoolvoorstelling 6e leerjaar in Ter Vesten (NM) (fiets)* 

• 28 april 2021: atletiekmeeting (NM)* 

• 5 mei 2021: schoolvoorstelling 2KL+3KL in Ter Vesten (VM)* 

• 8 mei 2021: schoolfeest* 

• 12 mei 2021: facultatieve verlofdag  
 
*= onder voorbehoud 

ACTIVITEITENKALENDER 
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HET ABC VAN JUF LINDSAY 

Het  

 
 
 

 

ltijd klaar voor een goede babbel.  

 
ioscoopbezoekjes vind ik fijn. 

 
ultuurliefhebber. 

 
ol op citytrips. 

 
en trouwe vriend. 
 
 
lexibel. 

 
eduldig. 
 

elpende hand. 

 
k sta open om nieuwe dingen te ontdekken.  
 

uf in het 3de leerjaar. 
 

rokofantenklas. 

van juf  Lindsay D’Hamers 
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uisterend oor . 

 
otivatie bij leerlingen vind ik belangrijk.  

 
aar festivals gaan vind ik super.  

 
p stap gaan met vrienden vind ik leuk. 

 
izza en pasta liefhebber. 

 
uizjes zijn leuk.  

 
espectvol omgaan met elkaar is belangrijk.  

 
amenwerking leidt tot mooie resultaten.  
 
 
alentgericht werken wil ik stimuleren. 

 
itstapjes maak ik graag.  
 

ertrouwen in elkaar creëert een leuke sfeer.  

 
eegschaal is mijn sterrenbeeld.  

 
 

 

 
 
orgzaam. 
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