
 

 

 

 

De maand december is opnieuw een ideale periode 
om rustig de tijd te nemen het voorbije jaar te over-
schouwen en de eindbalans op te maken van een al-
weer voorbijgevlogen jaar.  

Telkens nodigt een jaarwisseling uit om even een blik 
in de toekomst te werpen, plannen te smeden en 
wensen kenbaar te maken.  

Ik druk dan ook de wens uit om, samen met u en sa-
men met het schoolteam verder te bouwen aan een 
toekomst die de moeite waard is, een toekomst waar 
elk kind zeker recht op heeft.  

Immers, naast de leeropdracht die elke school onte-
gensprekelijk heeft moet zij kinderen begeleiden op 
hun weg naar volwassenheid. Hierbij is het vanzelf-
sprekend dat wij respect hebben voor en rekening 
houden met de talenten, de mogelijkheden maar 
evenzeer met de beperkingen van onze kinderen.  

Laat ons vooral in de uitnodigende ogen van de kin-
deren  kijken en samen hun toekomst groots dromen. 

Nu de kerstvakantie voor de deur staat, wil ik dan ook 
aan iedereen gezellige eindejaarsfeesten, een blaken-
de gezondheid en een zorgeloze start van het nieuwe 
kalenderjaar toewensen.  

Met vriendelijke groeten 

Nancy Rogier 

Directeur 

Beste ouders en leerlingen 

 

NIEUWTJE 
DECEMBER 2022 

Daar zijn de Kerstdj’s weer 
 
De laatste week van het jaar kunnen de 
leerlingen tijdens de middagpauze weer 
genieten van de Droomwolk-dj’s juf 
Hannelore en 
meester Gunter. Zij draaien de hele 
week weer de leukste (kerst-) muziek die 
kan aangevraagd worden door de kin-
deren van het lager. 
Schrik dus niet als je weer de boxen 
hoort schallen door de Molenstraat of 
meester Gunter hoort meezingen … en 
onze kinderen dansen en swingen er 
dan ook weer op los !  
Een ideale afsluiting van het jaar 2022 
op de Droomwolk-speelplaats! 



Fijne feestdagen vanwege  

het eerste leerjaar a en b ! 

Vele lieve groetjes vanuit de 

Buitenschoolse opvang! 

Vanwege juf Vanessa, juf          
Claudia, juf Naomi en juf Tania 



 we na de kerstvakantie 10 nieuwe 
leerlingen mogen verwelkomen.  In de 
kleuterschool (6 peuters) kunnen we 
daardoor een extra klasje inrichten. 
We kijken er alvast naar uit om ieder-
een te ontmoeten. 

 de Vriendenkring van de ouders op-
nieuw een leuke quiz organiseren op 
3 maart.  Ook jij kan er bij zijn! De in-
schrijvingen volgen binnenkort. 

 

 De leerlingen elke woensdag genieten 
van een stukje fruit of groenten. Dank 
je wel ouders en grootouders om we-
kelijks al dit heerlijks te verdelen, te 
schillen, ... 

2023 komt stilaan 
dichterbij! 

 
De kinderen van 2A schreven hier 
alvast hun wensen voor het nieu-
we jaar neer. 

 Nog veel leuke momenten 
op school 

 In de lente de tulpen die we 
geplant hebben zien bloei-

en 

 Een nieuwe plaats krijgen 
in de klas 

 Uitstappen doen samen 
met de kinderen uit 2B 

 Woorden en zinnen lezen in 
ons dikke leesboek 

 Jarigen vieren en dan onze 
gekke lied zingen 

 Alle tafels leren 

 Allemaal goede vrienden 

blijven en geen ruzie maken 

 Reuze veel plezier maken 
en veel lachen! 

 

Daar bovenop wensen we jullie 
allemaal een gelukkig, liefdevol, 
zonnig, sportief en gezond 2023! 

De eerste week van december namen de jongens 
en meisjes van 5 en 6 deel aan de Stemolympia-
de 2023.Een online-wedstrijd met een 35-tal vra-
gen rond de verschillende Stem-gebieden : We-
tenschap – Techniek – Wiskunde – Technologie 
in het algemeen.  

De hersenen kraakten onder de vele moeilijke 
vragen die soms zo voor hand bleken te liggen en 
soms zo ver van mijn bed leken. Hopelijk scoren 
sommigen van onze kinderen hoog op deze test 
zodat ze misschien verder kunnen naar de  pro-
vinciale rondes … wie weet !  

We kijken met (hoge) verwachtingen uit naar het 
moment dat juf Nadja onze scores komt bekend 
maken… 

Jeugd Stemolympiade  
in de 3de graad 

 

Vele knuffels van 
 
Renée, Mohamed, Elly, Vincent, Elize, Teun, Ruiz, 
Anaïs, Mila, Fien, Mila Noé, Liam, Nelle,  Kai, Zaid, 
Jacob en juf Martine 

Wist je dat ... 



Verdronken land van Saeftinghe 
 
Op donderdag 10 november vertrokken de leer-
lingen van het vijfde leerjaar ‘proper’ op de bus 
richting Emmadorp. We gingen een leerrijke 
wandeling maken in het Verdronken Land van 
Saeftinghe. Met onze botten en stevige wandel-
schoenen aan waren we klaar voor een stevige 
wandeling van een 3-tal uur. We trotseerden de 
slikken en de schorre met de bijhorende geulen. 
Al snel bleek dat dit geen makkelijke opdracht 
ging worden. De 2 ervaren gidsen en de juffen 
hebben heel wat kindjes en botten moeten be-
vrijden uit de slikken. Waar we in het begin al 
snel ‘iejw, bweik, …’ hoorden, keerden de stem-
metjes al snel om naar veel plezier. Het spreekt 
voor zich dat we niet meer zo proper arriveerden 
aan het bezoekerscentrum. Nadat we ons omge-
kleed hadden, aten we onze lunch op en konden 
we terug ‘proper’ de bus op richting Kieldrecht. 
De juffen hebben hard genoten van deze hechte 
teambuilding voormiddag. Als we de gezichtjes 
en verhalen van de kinderen mogen geloven, 
hebben zij zich ook goed geamuseerd deze dag! 

2B wenst jullie een … 
 
BIJZONDER VEEL LEUKE DAGEN 

EEEN GOEDE GEZONDHEID 

ROMIGE, LEKKERE FEESTJES 

EEN WARME, GEZELLIGE ZOMER 

TOFFE UITSTAPPEN 

ONGELOOFLIJK VEEL PLEZIER 

FIJNE FEESTEN VOOR IEDEREEN 
 

   2023! 
Vele berenpootknuffels van 
 
Saartje, Cornelia, Feya, Jaxx, Lowie, Fons, 
Mylan, Leon, Miel, Matteo, Kristel, Hanne, 
Solayman, Oliver en juf Isabelle 



 
Rimmel, rammel, rommelbusje, 
in mijn mond kriebelt een kusje.  
Een kusje voor het nieuwe jaar,  
hou je nu maar allemaal klaar!  

… 2023 ... 
 
 
Twee nul twee drie. 
Gebruik je fantasie. 
Om elke dag te vullen 
met zaken, die jou geluk-
kig maken. 
 
 
Het derde leerjaar went 
iedereen fijne feestda-
gen en een gelukkig 
nieuwjaar toe. 
 

Warme kerstgroeten vanuit de eerste kleuterklas 

Lieve mama’s, papa’s,...  
 
Na een leuk bezoekje van Sinterklaas in 
onze klas, gingen we meteen over naar de 
kerststemming.  
Onze klaspop Jules had een doos meege-
bracht met kerstversiering. Samen met 
onze vriendjes, versierden we onze kerst-
boom zodat we konden genieten van de 
mooie lichtjes in onze klas. Bij het gezelli-
ge licht van de kerstboom oefenden we 
onze nieuwjaarsbrief alvast al goed in.  
 
Gelukkig Nieuwjaar!  
 
vanwege de vlinderklas en de kikkerklas, 
juf Charlotte, juf Sandra en meester Do-
minique   



Het vierde leerjaar… 

                                 op sportklassen ! 
 

Tijdens de periode van maandag 17 tot en met vrij-
dag  21 oktober namen onze leerlingen deel aan 
een supertoffe week sportklassen. Deze sportklas-
sen werden georganiseerd door de sportdienst van 
Beveren. De week vooraf kwam een sportjuf uitleg 
geven in onze klas. Zij vertelde ons over de sport-
week en overhandigde ons de sportbrochure. En 
toen was het eindelijk zover. Wekenlang keken we 
er naar uit. 

Op maandag startten we met kubb en voetbal.  

Tijdens de initiatie van deze sporten worden de 
basisvaardigheden en spelregels uitgelegd. Op 
dinsdag maakten we kennis met kegelen, kracht-
bal en basketbal. Woensdag begonnen we de dag 
op verplaatsing. We speelden padel en deden 
krachttraining. 

Voor wie dacht dat het donderdag een rustige dag 
ging worden……die was eraan voor de moeite. Op 
het programma stonden toen Mountainbike en Ju-
jitsu. De weergoden waren de eerste groep goed 
gezind tijdens het beoefenen van mountainbike. 
De tweede groep had een beetje pech. Alhoewel, 
het is hoe je het bekijkt. Een hevige regenbui 
maakte het parcours best slijkerig en glibberig. Al 
goed hadden de meeste van onze kinderen reser-

vekledij bij. 

Ju-jitsu, een bekende Japanse verdedigingssport, 
vergt veel concentratie en discipline. Dit was voor 
sommige kinderen niet zo eenvoudig. 

Alhoewel het een super fijne week was, keken we 
met z’n allen enorm uit naar vrijdag. ‘s Morgens 
speelden we baseball. Vele kinderen wisten echt 
niet dat dit spel zo leuk was. We speelden op een 
reglementair terrein met drie honken en een thuis-
plaat. Ook hier was opperste concentratie nodig. 
Tijdig vertrekken, afstanden schatten….niet een-
voudig. Na het eten van onze boterhammen, kon-
den we eindelijk gaan zwemmen. Een leukere af-
sluiter van deze sportweek kan je je niet bedenken. 
Waterplezier verzekerd. 

Uiteraard mogen we niet vergeten zeggen dat tij-
dens deze sportweek de lessen gewoon doorgin-
gen. Onze juffen verdeelden  ons in twee groepen. 
Terwijl de ene groep sportte, werkte de andere 
groep in het lokaal. Daarna wisselden we. 

Sommige sporten werden gegeven door mensen 
die deze sport beoefenen in hun vrije tijd, andere 
sporten werden gegeven door professionele trai-
ners. 

Graag willen wij hierbij al deze mensen bedanken. 

Het was een reuze toffe sportweek!! 

 



Op uitstap naar het bos met de Bijenklas 
 

Met de bus vertrokken we richting 
Hof ter Saksen te Beveren. Per klas 
genoten we van een fijne herfst-
wandeling. Het zonnetje scheen op 
ons bolletje … Elke klas had hun 
eigen gids en iedereen speelde leu-
ke spelletjes en leerde de nieuwste 
weetjes over het bos en de dieren. 
Gelukkig vonden we op het einde 
van onze wandeling de vliegen-
zwam. Deze paddenstoel kenden 
we al uit ons lied: 
De heks van Dovenetel, die roerde in 
een ketel 
ze maakte jam (confituur) van vlie-
genzwam, deed het op haar boter-
ham…  
Wiedewiedewiet, wiedewiedewiet, 
heksenjam dat lust ik niet! 

Het 5de en 6de leerjaar leest voor in de Vissenklas! 

Tijdens de voorleesweek kwamen de 
leerlingen van het vijfde en zesde leer-
jaar voorlezen aan de kleuters. Met 
hulp van een kamishibai verhaal (grote 
prenten met de tekst achteraan) luis-
terden de kleuters aandachtig. Wat 
een beleving en zo spannend dat de 
‘grote’ kinderen in onze klassen kwa-
men. Dit was gegarandeerd een succes 
en voor herhaling vatbaar!  

In oktober organiseerden we een gezellige spelletjesvoor-
middag in onze klassen.  
De ouders en grootouders waren talrijk aanwezig. Waar-
voor dank!  
De kleuters hebben hier enorm van genoten.  
Op deze manier konden ook de ouders en grootouders 
eens een kijkje nemen in onze klassen. De volgende spelle-
tjesvoormiddag is op 15 februari 2023. Hou deze data zeker 
vrij voor een fijne tijd in de klas van jouw kapoentje. 
 

Spelletjesvoormiddag in de Vossenklas! 



Kalender  
JANUARI 2023 

1    

2 Kerstvakantie   

3 Kerstvakantie   

4 Kerstvakantie   

5 Kerstvakantie   

6 Kerstvakantie   

7    

8    

9    

10 Leeruitstap: speelgoedmuseum (Mechelen) L2  

11    

12 Bib K2/3  

 L5/6  Bib 

13    

14    

15    

16 Vriendenkring ouders 20.00u 

17 Leeruitstap: museum voor natuurwetenschappen (Brussel) L1  

 L3  Sportieve uitstap: BAM (De Klinge) 

 L1/2  Bib 

18    

19 Rapport & oudercontacten  Lager  

 L4  Leeruitstap: bezoek aan de brandweer (Melsele) 

 L3/4  Bib 

20    

21    

22    

23    

24 Sportieve activiteit: alles met de bal L4 (Melsele)  L4  

 Lager  Personeelsvergadering: geen studie, wel opvang 

25 Fac. verlofdag   

26 Leeruitstap beroepenhuis (Gent) L6  

27    

28    

29    

30    

31    

Data om te noteren: 
3 maart 2023: familie-quiz georganiseerd  

                             door de Vriendenkring van ouders 

5 mei 2023: Feest op school voor alle kleuters/leerlingen 

6 mei 2023: Feest op school voor alle ouders en kinderen 


