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April 2022 

Het eerste deel van het 
2de trimester was wel 
een lang stuk in tegen-
stelling tot de lesweken 
tussen het carnavalver-
lof en de paasvakantie. 
Juist voor het carnaval-
verlof vielen de mas-
kers van ‘the masked 
teachers’ af en ontdek-
ten de kinderen welke 
leerkrachten tijdens de 
filmpjes hun beste 
zangtalent boven haal-
den.  

De betrokkenheid van 
de kinderen was groot, 
zowel op school als 
thuis. Je kan de zoek-
tocht nog eens over-
doen verder in deze 
nieuwsbrief. Ook de 
mondmaskers mochten 
tijdelijk in de schuif ver-
dwijnen tot grote op-
luchting van kinderen 
en leerkrachten. De mu-
sicaklassen konden dit 
jaar wel doorgaan en 
hopelijk steekt corona 
geen stokje voor de 
taalklassen en boerde-
rijklassen in de maand 
mei. 
 

De quiz der grote lich-
ten gaat weer live, van-
uit de Boerenpoort. Op 
een mum van tijd wa-
ren alle plaatsen gere-
serveerd. Hopelijk kan 
de quiz volgend 
schooljaar in onze 
nieuwe refter georga-
niseerd worden! 
Ook ons schoolfeest 
kan weer doorgaan op 
zaterdag 14 mei. We 
kijken ernaar uit! 

Geniet van de paasva-
kantie, we starten te-
rug op dinsdag 19 
april! 

Marc Van de Vyver 
Directeur  

HOOG VAN DE TOREN 



Pagina 2 nieuwsbrief 

NIEUWBOUW 
Stand van zaken: 

 

Het geeft direct al een mooier zicht wanneer de grijze gevelstenen tegen de 
binnenmuren gemetst worden. Binnenin zijn er al heel wat leidingen voor 
gas, water, verluchting, en verwarming aangelegd.  Het voorzien van  vol-
doende datapunten, lichtschakelaars en stopcontacten is een hele puzzel. 
 

Men is nu bezig met de dakbalken in de sporthal te monteren en tegen de 
paasvakantie zal waarschijnlijk het dak van de sporthal erop gelegd wor-
den. Alles krijgt nu stilaan meer vorm. 

 

In de grote vakantie zullen alle klassen in de zuidblok  (oudste gedeelte 
van de school) nieuwe ramen krijgen en op de zuidblok komt een nieuw 
dak. De ingebruikname van de nieuwbouw is voorlopig voorzien in novem-
ber-december 2022.   

 

Het weer zit de laatste weken goed mee en alle geplande werken kunnen 
doorgaan. Als de ruwbouw af is en alle ramen zitten erin, zal het weer min-
der een spelbreker zijn voor de verdere afwerking. 
 
Marc Van de Vyver 
Directeur. 
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LENTEFEEST 

FEEST VAN DE  

VRIJZINNIGE JEUGD 
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3E LEERJAAR : DE KRANT 

In het derde leerjaar maakten we klaskrantjes. Dit bij de lessen taal waar we 
ontdekten wat journalisten allemaal doen voor een krant of nieuws ver-
spreid wordt. 
Om zelf artikels te schrijven hebben we eerst informatie gecheckt. We letten 
erop dat we antwoord krijgen op de vragen : Wie? Wat? Waar?  en Wanneer? 
Niet gemakkelijk maar wat waren we allemaal trots wanneer we onze klas-
kranten zagen. 
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TIPS VAN JUF ANNIEK  
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Het favoriete boek van Cas 

Titel: De avonturen van Rutger, 
Thomas en Paco -De magische 
halsband 

auteur:  Sander Meij 

Rutger,  Thomas en Paco, de 
hond, krijgen een pakket opge-
stuurd met cadeautjes voor 
Paco. Vanaf dat moment ge-
beuren er hele vreemde din-
gen. Van wie komt dat pakket 
eigenlijk? En waarom gedraagt 
Paco zich zo raar? Wanneer 
Paco ook nog verdwijnt komen 
Rutger en Thomas in actie om 
het mysterie op te lossen en 
natuurlijk hun hond te redden. 

Het is een vrolijk en kleurrijk 
boek vol humor en spanning, 
met veel tekeningen en strip-
pagina's. 

HET LIEVELINGSBOEK 

VAN … CAS VAN GOETHEM 
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Recensie van dagboek van maffe brownie  
(De vloek van Angus , auteur :Bruce Coville ) 

De maffe brownie is geen brownie zoals je het kent .De maffe brownie is 
een een soort  elfje. 

Deze maffe brownie heet Angus . Brownies moeten verplicht de familie 
Mcgonagall dienen omdat er een vloek over de Mcgonagalls zweeft. Dus 
moeten de brownies hun dienen . Angus moet nu Alex dienen, een heel 
rommelig meisje . 
Brownies mogen alleen meisjes dienen . Als er ook jongens zijn in het gezin  
dan gebeurt er iets geks mee .  

Bennet ,de broer van Alex , en de papa van Alex hebben prijs en er komt 
een vloek op hun af .  

Alex en Angus kunnen in 
het begin elkaar niet uit-
staan maar langzaamaan 
wordt het beter .Of ze de 
vloek kunnen stop-
pen ,moet je maar zelf le-
zen!  

 

Ik vind het zelf een heel 
leuk boek vooral omdat 
het cool geschreven is. Het 
is half dagboek en half 
plattegronden .Dat is super 
origineel ! Het heeft ook 
een heel leuk kaft , zelfs 
langs achter . Het lijkt mis-
schien dik maar het leest 
supersnel .  

 Het is echt een aanrader 
om het te lezen. 
 

HET LIEVELINGSBOEK 

VAN … ELYRIA ELST 
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MUSICAKLASSEN 
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GELUKKIGE VERJAARDAG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zowel onze directeur als juf Chris zijn afgelopen periode  
60 jaar geworden!  

Bij deze een sfeerfoto van hoe we hun bijzondere dag gevierd heb-
ben. 
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De klas die de meeste juiste antwoorden gegeven heeft bij de 
 masked teacher was 3B! Proficiat! 

CARNAVAL 
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Derrick Van Broeckhoven uit 5C is 
met zijn robotkostuum verkozen 
tot de leerling die het mooist ver-
kleed was deze carnavalseditie! 
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We hebben deze periode weer 8 nieuwe leerlingen mogen verwelkomen 
op onze school. 

In 1KA :Thierry Prucdêncio Soares  

In 1KB: Mozes De Bruyckere, Emma Duplessis en Maegan Limon. 

In 1 KC: Georges De Bock en Miel Willems. 

In 2KB: Zeynep Berber. 

In 2B: Daisi Prudêncio Soares. 

 
We wensen jullie veel plezier op onze school! 

 

 

 

WELKOM NIEUWE 

LEERLINGEN 
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Wie van onze leerkrachten zitten er achter het masker? Weten jullie het nog? De  
antwoorden kan je invullen op het volgende blad. 

 

 

 

BREINBREKER 
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ANTWOORDSTROOKJE 
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In de vorige editie van de nieuwsbrief was er een opgave. 

Het correcte antwoord is: NIEUWBOUW  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onze fluo-actie was weer een succes. 
We hebben gezien dat vele kinderen hun fluo-vestje  regelmatig dragen en 
dat willen we graag belonen. 

Uit alle gele fluokaarten heeft een on-
schuldige hand een winnaar getrokken. 

Proficiat Zinat Latifi!  
 

Je mag je prijs komen ophalen vanaf  
20 april!! 
 
 

WINNAAR FLUO-ACTIE 

WINNAAR BREINBREKER 

 
De winnaar van de prijs is  

Tijl Cant uit 5A  
Tijl mag zijn prijs komen ophalen vanaf 20 april ! 
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FAMILIENIEUWS 

Geboorten 
Noé op 06.02.2022 ,zusje van Lio Jaobs (1KA) en dochtertje 

van juf Isabelle (3C). 

Mona op 21.02.2022 ,zusje van Matteo (2B) en Mila 

Frencken (3KA). 

 

 

 

 

 

 

 

Overlijdens  
Jan Van de Vyver op 04.02.2022 , grootvader van 

Wannes (3KB) en Louise Hemelaer (1KC). 

Ivan Hoorelbeke op 12.02.2022 ,grootvader van Bas (4B) en Mia Lampo 

(2A). 

Wilfrida Heyndrickx op 05.03.2022 ,grootmoeder van de partner van juf 

Larissa (3C). 

Maria Van Raemdonck op 15.03.2022 ,overgrootmoeder van Marit Leer-

man-Van de Manacker (3C). 

 

 

 

 

 

Sterkte 



Pagina 21 nieuwsbrief 

• 4 –18 april 2022: Paasvakantie 
• 19 april 2022: Uitstap prov.domein Puyenbroek 3KL  
• 21 april 2022: Medisch onderzoek 1KL inhaalmoment 
• 25 april 2022: Uitstap Ieper 6e leerjaar 

                 Bezoek schrijver Stefan Boonen 4eLj 
• 27 april 2022: Sportnamiddag atletiek 
• 29 april 2022: Uitstap kinderboerderij 1KL 
• 30 april 2022: Vormselviering 
• 2 mei 2022: Toneel Anasi  3eLj in Ter Vesten (NM) 

             Schoolreis 1e graad Speelstad en Toverstad 
• 4 mei 2022: Toneel Anasi 4eLj in Ter Vesten (VM) (te voet) 
• 7 mei 2022: 1e Communie 
• 9 mei 2022: Personeelsvergadering (geen studie) 
• 10 mei 2022: Toneel Beat-it 6eLj in Ter Vesten (NM) (met de fiets) 
• 14 mei 2022: Schoolfeest 
• 16—20 mei 2022: Taalklassen 6eLj  
• 19– 20 mei 2022: Boerderijklassen 1eLj 
• 20 mei 2022: Schrijver op bezoek in 3e en 4eLj 

               Uitstap Expo “Space” + middelheim 5e Lj 
• 24 mei 2022:  Rapport 4  

  Fietsexamen (6eLj) + voetgangersexamen (5eLj) 
  Toneel Odyssee 6eLj in Ter Vesten (met de fiets) 
  Schoolreis Den Deugniet 1KL +2KL 

• 25 mei 2022: Facultatieve verlofdag (geen school)  
• 26-27 mei 2022: Feestdag en brugdag (geen school) 
• 6 juni 2022: Pinkstermaandag (geen school) 
• 10 juni 2022:Grootouderfeest (kleuters) 
• 11 juni 2022: Schoolfuif  in t’Ogenblik 
• 13—17 juni 2022: Sportklassen 4A+ 4C 
• 14 juni 2022:  Uitstap Museum voor natuurwetenschappen 1eLj 
• 16 juni 2022: oudercontact kleuters  
• 20—24 juni 2022: Sportklassen 4B 
• 20 juni 2022: Personeelsvergadering (geen studie) 
• 23 juni 2022: Laatste keer studie 
• 24 juni 2022: Schoolreis Kabouterberg De Putte 3KL 

              Schoolreis Bokrijk 3eLj 
• 27 juni 2022: Schoolreis Efteling 4eLj                  
• 27 –28 juni 2022: Zeeklassen  
• 28 juni 2021: ind. oudercontact lagere school  

ACTIVITEITENKALENDER 



Pagina 22 nieuwsbrief 

HET ABC VAN JUF FIEN 

Het  

 
 
 

mbitieus de overstap gemaakt naar het kleuteronderwijs. 
 
 
lijven bijleren elke dag.  
 

reatieve ideetjes en technieken verzamelen.  

 
ansen op een feestje in Melsele.  
 
 
envoud en efficiëntie zoeken in manieren van werken. 
 
 
ier op onze dochters.  
 
 
roen opzoeken en genieten. 
 
 
eerlijk om nieuwe recepten uit te proberen.   
 

 
nspiratie opdoen in boeken. Ik hou van de bib.  
 
 
onge kinderen zien groeien en openbloeien geeft me voldoening. 
 
 
limmen en klauteren is essentieel voor hun ontwikkeling.  

 
van juf  Fien Van Hoye 

Voorstelling van onze nieuwe collega, gestart na de kerstvakantie 
als kleuterjuf van 1KC, in duobaan samen met juf Lien S.  
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achen & plezier maken, maar ook tijd maken om te luisteren naar 
elkaar.  

 
 
anager van team visual - Merchandisers in mijn vorige carrière. 
 
og net geen veertig.  

 
p zonnige dagen pizza’s bakken in de houtoven met vrienden.   
 
 

 art-time werken voor meer balans.  
 
 
uasi altijd enthousiast.  
 
 
ouwen is geen taboe. Als vrijwilliger bij Missing You help ik kinderen 
bij hun verlies.  

 
amen zijn we sterker.  
 
 
ekenen en experimenteren. 
 
 
itstapjes plannen en dromen van reizen.  
 
 
egetarisch eten, een bewuste keuze voor het milieu en de dieren.  

 
 
aardering geven aan elkaar werkt aanstekelijk.  
 

-aantal belangrijke kruispunten in je leven, soms moet je springen.  
 
 
oga brengt me tot rust.  

 

ot van zoet  



Pagina 24 nieuwsbrief 

 

 

Fijne  
vakantie 


