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Wegwijs in De Wegwijzer 

 
 

 

Geachte ouder(s) 

Beste leerling  

 

 

Welkom in ons ‘lentekrantje’. We wensen je veel leesplezier en kijkplezier.  

 

Als opwarmertje: deze week zijn er piepkuikentjes op bezoek! De kinderen vinden dit 

fantastisch.  
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Muzische vorming  
Tijdens de 2de pedagogische studiedag volgden de klasleerkrachten en juf Ruth de 2de 

sessie “Muzische vorming”.  

Laat je niet misleiden door de naam “muzische vorming”. Dit omvat veel meer dan mu-

ziek!  

Wekelijks staat er in elke klas muzische vorming op het menu. In die lessen maken de 

kinderen kennis met: beeld, drama, muziek, dans en media. De leerlingen leren waarne-

men, vormgeven, verwerken en reflecteren. Zij worden gestimuleerd om zich ook zelf 

creatief uit te drukken.  

 

 
 

Wat is de focus? Creëren + het proces + kinderen leren genieten van kunstcreaties 

van anderen. De leerkracht geeft vertrouwen aan de kinderen en zij krijgen de vrij-

heid om naar eigen ideeën, dromen, waarnemingen, … iets te creëren. De idee van alle-

maal het identieke werkstukje is helemaal achterhaald.  

 

Om kwaliteitsvolle lessen te waarborgen, volgden de leerkrachten tijdens de pedago-

gische studiedag een muzische workshop. Zij dachten samen na hoe ze de kinderen 

konden aanzetten tot artistieke expressie. Het resultaat was naderhand te zien in de 

lessen muzische vorming.  
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Ziehier een paar sfeerbeelden, jammer genoeg kunnen in een krantje geen filmpjes 

getoond worden .  

 

 
L1: omgevingsgeluiden waarnemen, tikoefeningen, klapoefeningen, ritmepatronen her-

kennen en nadoen om uiteindelijk te komen tot een kort liedje.  

 

L3: schilderen met oploskoffie.  
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L5: zelf een stop motion maken  

 
 

Nieuwsgierig naar meer? Ga gerust een kijkje nemen op de blog van verschillende 

leerkrachten!  

 

Opleiding gebruik iPad 
Het voltallig team kreeg een opleiding om de iPad nog beter, nog doeltreffender, nog 

creatiever te gebruiken tijdens de lessen.  
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Leerkrachten levensbeschouwelijke vakken werken samen aan pro-

ject 
Ook de leerkrachten levensbeschouwelijke vakken (= niet confessionele zedenleer, 

rooms katholieke godsdienst, islam en orthodoxe godsdienst) hebben van de 2de peda-

gogische studiedag gretig gebruik gemaakt om een gezamenlijk project uit te werken.  

 

  
 

 

De refter is verdwenen in de lagere school!  
Kinderen hebben er de mond vol van. Ouders vinden het een fijn initiatief. Het volle-

dige team  staat helemaal achter deze schitterende vernieuwing.  

 

 
 

Samen met de leerlingen van de leerlingenraad hebben we een toch wel vrij grote om-

mezwaai gemaakt. Weg refter, welkom restaurant “Lunch House”.  
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Het is niet enkel op school een groot succes, ook op onze FB is dit een topper! Er zijn 

heden al ietsje meer dan 1,4 duizend weergaven .  

Dankjewel aan iedereen die hier z’n steentje aan heeft bijgedragen.  

 

 

Oog voor lekkers  
Als MOS-school (MOS = milieuzorg op school) wil-

len we onze leerlingen zoveel mogelijk kennis laten 

maken met gezonde voeding. We vinden het belang-

rijk om hen te stimuleren en aan te moedigen om 

groenten en fruit, bruin brood en diverse soorten 

van beleg te eten en water of melk te drinken. 

Een gezonde levensstijl vindt zijn oorsprong bij 

jonge kinderen. Door van kleins af aan bewust te 

worden van het bestaan van vitamines en mineralen en de positieve gevolgen van het 

opnemen hiervan op de gezondheid, zullen ze later bewustere keuzes kunnen maken op 

vlak van voeding.  
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Zowel in de kleuterklassen als in de lagere school wordt gekeken naar gezonde voeding 

en drank en kunnen er stickers verdiend worden.  

Deze stickers maken deel uit van een wedstrijd die uitgaat van “Oog-voor-lekkers” die 

we combineren met onze campagne rond gezonde voeding. 

 

 
 

Mogen we vragen om het snoepgoed voor verjaardagen te beperken ajb? Liever een 

stuk fruit, klasgeschenkje, cake of drooggebak mag ook. Liever geen echte taart …  

 

 

Uiteraard worden de jarigen in de picture gezet!  
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Weg zijn de rijen in de Schoolstraat 
Op maandag 12 maart ging de schoolbel om 8u30, zoals elke andere ochtend.  

Niets speciaal zou je zeggen, moet dat nu in het schoolkrantje?  

Ja, toch wel! Vanaf die bewuste maandag hebben we in 

de lagere school een grote vernieuwing ingevoerd, die 

helemaal past binnen onze visie: Welbevinden, Open-

heid, Respectvol samen, Kwaliteit  geen rijen meer bij 

aanvang van de lessen.  

 

Als de bel gaat mogen de kinderen naar binnen, op hun 

eigen tempo. Ze doen hun jas uit en maken hun school-

tas leeg. Eens ze in de klas zijn moet het stil zijn, ze 

gaan zitten en beginnen in een boek te lezen of voeren 

een opdracht uit of kijken nog eens iets na voor een 

toets die eraan komt.  

De leerkrachten staan verspreid in de gang om een oogje in het zeil te houden.  

Ten laatste 5 minuten na het belsignaal start de les in elke klas.  

Hierdoor winnen we aan onderwijstijd en werken we aan het welbevinden.  

 

Op tijd  
Beste mama, papa, oma, opa, meter, peter, …  

Willen jullie meehelpen om de kinderen tijdig naar school te brengen = vóór het bel-

signaal ajb? Alvast heel veel dank vanwege het team en de kinderen.  

 

Kinderen die te laat naar school komen vinden dit niet 

prettig, ze zijn helemaal opgejaagd, soms een beetje 

in de war, en moeten zo hun lesdag starten. Soms zijn 

ze zelfs zo laat dat ze het onthaal of een deel van de 

eerste les gemist hebben.  
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Niveaulezen en carrousellezen  
Elke woensdagochtend is er niveaulezen. Alle kinderen van L2 tot en met L4 nemen 

hieraan deel (uitzonderlijk ook kinderen van L1, L5 en L6). Vanaf april zullen ook de 

kinderen van L1 verdeeld worden in niveaugroepjes. 

Bij voorkeur zitten er 4 kinderen in een ni-

veaugroepje zodat ze maximale leeskansen 

hebben. Het is ook leuker om in een kleine 

groep een verhaaltje te lezen.  

 

Warme oproep: om deze gezellige, kleine 

groepjes te kunnen behouden in april zijn er 

nog leesbegeleid(st)ers tekort. Wie voelt 

zich geroepen om op woensdag tussen 8u30 

en 9u het fantastische team van gedreven 

leesbegeleid(st)ers te vergezellen? 

 

Op dinsdag wordt het 1ste leerjaar omgetoverd tot een “leescarrousel”.  

De kinderen worden in 

kleine groepjes verdeeld 

en werken rond taal. 

Spelenderwijs en met 

een doorschuifsysteem 

worden verschillende ac-

tiverende werkvormen en 

spelletjes aangeboden. 

De klasleerkracht en de 

zorgjuf leiden alles in 

goede banen. Op die ma-

nier hopen we een ex-

traatje aan te bieden 

rond taal.  
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Speelplaatstraject bijna operationeel  
De leerlingeraad en het team hebben niet enkel vergaderd rond onze “Lunch house”, 

ze zijn ook druk bezig met de puntjes op de “i” te plaatsen voor het nieuwe speel-

plaatstraject in de lagere school. De school heeft geïnvesteerd in speelgoed 

voor op de speelplaats.  

Wat kunnen we al verklappen? De speelplaats zal verdeeld worden in ver-

schillende zones, waar een bepaald spel kan gespeeld worden. Wie, wat, 

waar en wanneer wordt in een roostertje zichtbaar gemaakt. Wat zal er ze-

ker zijn? Voetbal, basketbal, een net voor netbal/tennis/…, handenstand-

muur, circusspelletjes, springtouwen en rekkers, stelten, stoepkrijt, …  

 

 

 

 

 

 

 

Laatste fase onderwatertoilet in de kleuterschool  
Weten jullie nog? Vorig jaar wonnen we de eerste prijs in een wedstrijd van Aquafin 

en mochten € 2500 ontvangen!!!  

De kleuters droomden van een “onderwatertoilet” … na wat brainstormen, uittekenen, 

herschikken, prijzen vergelijken, uitbreken, nieuw plaatsen met hulp van een papa, 

schilderen, enz. zijn we bijna volledig klaar!  

Wat rest er nog? We wachten op de op-maat-gemaakte kast. Deze wordt volledig ge-

maakt door de leerlingen van het Koninklijk Atheneum Zelzate. Eind dit schooljaar 

wordt ze geleverd en geplaatst.  

Wie thuis ook al wat verbouwingen heeft laten uitvoeren, zal er waarschijnlijk wel van 

kunnen meespreken … we zitten boven ons budget … de school heeft een gelijkaardig 

bedrag bijgelegd.  

Maar, het resultaat mag er best zijn!  
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Kolibrie  
 

 
 

 

 

Wij zijn klaar voor digitale communicatie. U ook?  
Zoals reeds eerder aangekondigd schakelen we vanaf volgend schooljaar zo goed als 

volledig over op digitale communicatie: GIMME. Hartelijk dank aan iedereen die al sa-

men met ons in het “Gimme-verhaal” is gestapt.  

Voor wie nog niet mee is in het Gimme-verhaal, probeer het nu en wacht niet tot vol-

gend schooljaar. Gimme is te vergelijken met twitter, instagram, ...  
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Wat zijn de voordelen?  

 Kinderen kunnen de brieven niet meer verliezen.  

 Brieven zijn altijd beschikbaar.  

 Volledig gratis voor ouders en de school.  

 Je volgt de info van de klas of groep die jij kiest.  

 Je krijgt een melding de avond voordien of ’s morgens als er iets voor jouw kind 

op het agenda staat.  

 Je kan zelf de taal aanpassen waarin je de info wenst te ontvangen.  

 Iedereen die een computer of tablet of smartphone heeft met internet kan dit 

gebruiken, dus ook de grootouders.  

 Zeer gebruiksvriendelijk.  

 

 
 

Nog geen gebruiker van Gimme? Volg dan snel onderstaande stapjes en spring mee op 

de Gimme-trein.  
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1. Surf naar https://app.gimme.eu/registreer  

2. Ga naar je mailbox, open de mail van Gimme en klik op de link om je Gimme ac-

count te activeren.  

3. Vul je voor- en achternaam in.  

Vul je ‘rol’ als ouder in. B.v.: mama van Stef OF pluspapa van Jo. Kies een duide-

lijke en herkenbare ‘rol’.  

Typ 2 x je zelf gekozen wachtwoord.  

4. Klik op ‘kaart openen’. Er verschijnt een landkaart.  

5. Kies en klik op onze school: Schoolstraat (dit zowel voor de kleuter als de lagere 

school!).  

6. Als je onze school gevonden hebt (Schoolstraat!) klik op ‘organisatie volgen”. 

7. Vink de klas(sen) aan waar je kinderen zitten om deze volgen (volgen = van die 

klas(sen) krijg je informatie).  

8. Klik aan de linkerkant op ‘alles tonen’. Je verkrijgt alle info die met onze school te 

maken heeft.  

Voilà, zo eenvoudig is het.  

 

Bingo  
Dankjewel aan iedereen die op die zeer winterse vrijdagavond de sneeuw en het ijs 

getrotseerd heeft!  

De sfeer zat er goed in en de prijzen werden gesmaakt. De leerkrachten en de kin-

deren zijn ontzettend blij, want de opbrengst gaat integraal naar de GWP 

van het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar.  

 

 
 

https://app.gimme.eu/registreer
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We trekken erop uit … 
De GWP’s komen er aan  

GWP is de afkorting van Geïntegreerde Werk Periode, zeg maar een meerdaagse uit-

stap. Tijdens die dagen wordt zeker en vast ook geleerd! Er worden competenties, 

vaardigheden en kennis aangebracht die tijdens gewone lesdagen niet aan bod komen.  

 

Vanaf woensdag 2 mei tot en met vrijdag 4 mei gaan de leerlingen van het 3de en 4de 

leerjaar op moerasklas in Oudenaarde. Ze gaan er springen, ravotten, klauteren, moe-

raswater onderzoeken, vlotten bouwen en nog zoveel meer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De leerlingen van het 5de en 6de leerjaar gaan 

naar Dikkelvenne op GWP.  

Ze gaan 

op "tijds-

klassen”. 

Zij slaan 

daar de 

brug tus-

sen het verleden en de toekomst. Tijdens deze 

driedaagse ervaren ze het leven in de tijd van 

de Romeinen, ontdekken ze de mogelijkheden 

van een 3D printer, bestuderen ze sterren en 

planeten en nog veel meer. Drie dagen vol ervaringen om nooit meer te vergeten. 

 



 

2017-2018 nr. 3   pag. 15 
 

Boerderijonderwijs  
Het vijfde leerjaar kreeg opnieuw een aantal maandagnamid-

dagen les op de boerderij van boer Kurt en boerin An.  

Ze berekenden de schaal van een speelgoedtractor, maten 

de oppervlakte van de weide, deden wateronderzoek aan de 

poel, ...  

De leerlingen brachten ook een bezoek aan de boerderij van 

de ouder van boer Kurt. Daar schilden ze aardappelen en 

maakten ze zelf frietjes. Mmmm, wat waren die lekker! 

 

 

Dit mag je niet missen …   
 

 Maandag 26 maart: alle ouders van een kleuter worden uitgenodigd voor een 

kopje koffie of thee. Locatie: refter kleuterschool. Tijdstip: vanaf 15u00.  

 

 Vrijdag 30 maart: alles op wieltjes   

 

 Vrijdag 20 april: alle ouders van de lagere school komen een kopje koffie of 

thee drinken. Waar? Lunch house, Schoolstraat. Wanneer? Vanaf 14u30.  

 

 Maandag 23 april: kopje koffie of thee voor alle ouders van een kleuter.  

Waar? Refter kleuterschool. Wanneer? Vanaf 15u00.  

 

 Zondag 29 april: eerste communie.  

Aan alle communicantjes alvast een dikke proficiat!!  

 

 Woensdag 2 mei  vrijdag 4 mei: GWP voor het 3de en 4de leerjaar.  

 

 Vrijdag 4 mei: ouders, grootouders van een lagereschoolkind komen een kof-

fietje of thee drinken in de het Lunch house vanaf 14u30.  

 

 Zondag 5 mei: lentefeest. Aan alle feestelingen alvast  

een dikke proficiat!! 

 



 

2017-2018 nr. 3   pag. 16 
 

 Zondag 13 mei: plechtige communie. Proficiat aan de communicanten!! 

 

 Zaterdag 2 juni: feest op school      

 

 Maandag 11 juni  woensdag 13 juni: GWP voor de leerlingen van het 5de en 6de leerjaar.  

 

 Dinsdag 26 juni: voor kleuter en lager frietjesdag en springkastelen.  

 

 Woensdag 27 juni: eindrapport en oudercontact.  

 

 Donderdag 28 juni: proclamatie L6 en overstap K3.  

 

 Vrijdag 29 juni: alles op wieltjes. Enkel les in de voormiddag.  

 

 

Wist-je-datjes 
 Wist-je-dat er de afgelopen tijd verschillende keer een ziekenwagen te spotten viel op 

onze scholen? Gelukkig niet om een gewonde af te voeren, wel om de leerlingen ervarings-

gericht onderwijs aan te bieden. We leren niet enkel in theorie over ziek zijn, de zieken-

wagen enz. We hadden het geluk dat de ziekenwagen twee langs is geweest.  

In de kleuterschool kwam zelfs een echte dokter langs! De kinderen waren gefascineerd.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dankjewel aan de mama’s en het Rode Kruis.   
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 Wist-je-dat er op onze school echte ridders in de klas zitten?  

Na een bezoek aan het Gravensteen in Gent hebben ze de ridderbelofte afgelegd en wer-

den ze tot ridder geslagen.   

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wist-je-dat de enige echte jeugd-

prinscarnaval van België op onze 

school zit?   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wist-je-dat een meisje van het 6de leerjaar een ongelooflijk mooi verhaal heeft neerge-

pend? Ze heeft de 1ste prijs gewonnen in de regio. Het thema was: vriendschap. Ze mag 

binnenkort deelnemen aan de provinciale wedstrijd “juniorjournalistiek”. .  

We duimen!  
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 Wist-je-dat het 5de leerjaar op de Facebookpagina van het 

GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap staat!?  

De foto is gemaakt op de pyjamadag.  

Nieuwsgierig? Ga snel een kijkje nemen.   

Link: https://www.facebook.com/pg/GOonderwijs/photos  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wist-je-dat onze kleuters van yoga houden?  

 

De kinderen van de 3de kleuterklas 

moesten een tijdje geleden allemaal 

een matje of handdoek meebrengen 

naar school. Dit is een van de eerste 

yogalesjes.  

 

 

 

 

 

 

 Wist-je-dat alle kinderen van de school op re-

gelmatige basis een bezoek brengen aan de bi-

bliotheek en er ook boekjes ontlenen?  

Zelfs vanaf de 1ste kleuterklas.   

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pg/GOonderwijs/photos
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 Wist-je-dat we zowel met het kleuterteam als met het lagerteam bovenop de geagen-

deerde teamvergaderingen en personeelsvergaderingen 1 x per week overleggen met de 

focus op taalverrijking van onze leerlingen?  

Samen werken aan een betere school, conform onze visie.  

Samen werken aan een betere leeromgeving en meer leerwinst voor onze kinderen.  

 

 

 

 

 

 

 

 Wist-je-dat juf Joke van het 6de leerjaar eind december bevallen is van een flinke zoon 

Nand? Mama en zoonlief stellen het goed.  

Gefeliciteerd aan de kersverse ouders!!  

 

We hopen dat je genoten hebt van de vele foto’s en de info in deze schoolkrant.  

 

Prettige vakantie!  

 

Met vriendelijke groeten  

 

Het voltallig schoolteam.  
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