
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Beste ouders, 
 
We hebben 2016 vlot ingezet. Vooreerst wensen we jullie het beste toe dit jaar en uiteraard ook 
een goede gezondheid. Tussen de kerstvakantie en de krokusvakantie hadden we maar 5 weken. 
Maar deze weken werden opnieuw goed ingevuld. Proefwer-
ken voor het 5de en het 6de leerjaar, het eerste syntheserap-
port voor alle leerlingen van de lagere school, uitstappen, 
gedichtendag, voor de leerkrachten een pedagogische stu-
diedag met als onderwerp: “communiceren”, de Move tegen 
Pesten, viering voor Lichtmis, en niet te vergeten ons carna-
valsfeest. 
Na de krokusvakantie raast onze sneltrein verder. De leer-
lingen van het 6de leerjaar gaan op sneeuwschool en we tel-
len langzaam maar zeker af naar ons schoolfeest op 21 mei 
2016. 
Met vriendelijke groeten, 
Patricia Vanderverren  

directie ad-interim 

PROFICIAT!  
Jullie namen deel aan de  Grote Voorleesdag voor ouders 
op school én jullie konden ons helemaal overtuigen van het 
feit dat jullie school een boekenpakket verdient! Jullie heb-
ben een mooi programma uitgewerkt voor de voorleesdag 
met heel wat animatie: pianomuziek, toneelstukjes… Vooral 
omdat het initiatief van het oudercomité komt, geeft dat jullie een stapje voor. De jury koos Basis-
school Sint-Janscollege Oude Bareel als beste inzending uit de Provincie Oost-Vlaanderen. Graag 
willen we dit pakket persoonlijk komen overhandigen. Vriendelijke groeten en graag tot binnenkort! 
verslag: Karin Lemmens, Verantwoordelijke Oost-Vlaanderen VCOV 
 

KERSTDRINK OUDERCOMITE 
Vrijdag 18 december, de laatste schooldag van 2015. Naar goede gewoonte werden kinderen en 
ouders 's middags uitgenodigd op de kerstdrink van het oudercomité. Rond 13.30 uur waren al veel 
helpende handen aanwezig in de keuken van de Kring en op de speelplaats om alles klaar te zet-
ten. Cake werd aangesneden, chocomelk en glühwein werden opgewarmd en vakkundig geproefd. 
Door het groot aantal leden en sympathisanten verliepen de voorbereidingen vlot en was er tijd 
voor een gezellige babbel. Om 15.15 uur was het dan zo ver, voor de kinderen was dit de officiële 
start van de kerstvakantie: met chocomelk en cake! Ook de ouders werden niet vergeten: voor hen 
was er glühwein, chocomelk en zelfs jenever. Door het grote succes kon de chocomelk niet tijdig 
worden opgewarmd en waren er plots helpende handen te kort. Ook de glühwein smaakte duidelij-
ke naar meer. Deze editie was zo'n succes dat er vast en zeker een vervolg komt in december 
2016! verslag: Bart Silversmet, voorzitter oudercomité. 

 

NIEUWSBRIEF  
nr 4 - feb ‘16 

Weet je ‘t al? 

Beste ouders, beste meisjes en jongens,… 



 IEDEREEN FLUO 

De winnaars van de fluowedstrijd op school kregen afgelopen vrijdag een bezoekje in de klas. 
Omdat er naast de klas met het meeste fluo ook enkele origineel uit de hoek kwamen, kozen we 
met het bestuur drie winnaars: de klassen van juf Greet, juf Veroniek en meester Dirk. Zij wonnen 
een grote banner met foto van de klas, die bij elke verkeersactie zal gebruikt worden. Beroemd in 
eigen buurt dus. Bedankt aan iedereen voor het enthousiasme! Er is al duidelijk meer fluo op 
school en dat vinden we super. verslag: Dennis Boonen (ondervoorzitter OC) 

 

GOUDLOKJE EN DE DRIE BEREN. 
We hebben veel geoefend van klein naar groot. We heb-
ben mooie berenwerkjes gemaakt (ook berenpap!) In de 
gymzaal hebben we als beren gedanst en het beren-
tikspel gespeeld. In de klas speelden we met de beren-
huisjes. We mochten ook voor onze vriendjes het verhaal 
vertellen en doen het thuis zeker ook! 
verslag: juf Sophie (eendjes) 

BEZOEK SUPERWERELDMOL INLEEFATELIER 
Superwereldmol is de max 
Under the ground 
Perfect zijn ze niet 
Een superwereldmol reist naar alle landen 
Regenen in het hol is onmogelijk 
Werken doen ze de hele dag 
Er zijn meer superwereldmollen dan één 
Reizen doen ze de hele dag 
Eerst reizen dan rusten 
Lezen doen ze in alle atlasboeken 
Dom zijn ze niet 
Mollen kunnen niet goed zien 
Onder de grond is het vaak warm 
Lol hebben ze wel 
verslag: de leerlingen van 4A 

WARM EN DROOG ONDER DE GROND… 
Op maandag 30 november vertrokken de leerlingen van 4A in de regen naar het hol van superwe-
reldmol. Daar was het gelukkig droog en gezellig. Drie superwereldmollen lieten ons door lage en 
smalle gangen een bezoek brengen aan Maria uit Guatemala, Ogo uit Senegal en aan Sam uit In-
dia. We maakten kennis met het leven van deze kinderen, we mochten ons kleden zoals zij en we 
proefden ook één van hun specialiteiten. Waar dit knusse hol zich bevindt, dat kunnen we jullie 
niet zeggen. Superwereldmol wil niet teveel bezoek… en zeker niet van “grote mensen”. En dan 
terug naar school… opnieuw door weer en wind. We zetten onze schoentjes te drogen in de klas 
en legden er onze doorweekte kousjes bij. We wensten dat het in België wat zonniger was. Harte-
lijk dank aan de lieve oma van Kato VDC, omdat ze alweer met ons meeging. Door het slechte 

weer en krui-
pend door de 
ondergrondse 
gangen! 
verslag: juf 
Riet (4A) 

 



NAAR HET SECUNDAIR ONDERWIJS 
Op maandag 11 januari waren we uitgeno-
digd op de middelbare school van het Sint-
Janscollege in de Heiveldstraat. De directeur 
verwelkomde ons en stelde de richtingen 
voor die er kunnen gevolgd worden. Daarna 
konden alle leerlingen drie proeflessen vol-
gen. Tijdens de middagpauze aten we lekke-
re frietjes met rundshamburger en een slaatje 
en speelden we op de speelplaats. Na de 
middagpauze konden we vragen stellen aan 
de oud-leerlingen van onze school. Vervol-
gens werd de groep in twee gedeeld: de helft 
van de leerlingen had gekozen voor een cre-
atieve activiteit, de andere helft deed eerst 
aan sport en volgde daarna een les ICT. 
verslag: meester David (6B) 
 

BEZOEK BLINDEN 
Woensdag kregen we bezoek van Létitia en 
Herman. Létitia is slechtziend en Herman is 
blind. Ze kwamen vertellen dat er veel ver-
schillende vormen van slechtziendheid zijn 
en ze vertelden hoe zij aan de hand van al-
lerlei hulpmiddelen bijna alle kunnen wat 
ziende mensen kunnen. Op de foto’s zie je 
hoe we brilletjes opzetten om te ervaren wat 
slechtziende mensen precies zien. 
verslag: juf Katrien (3A) 

SPELCARROUSEL 
op donderdagnamiddag 4 februari gingen de 
kinderen van het 2de leerjaar naar Wachte-
beke voor een heuse spelcarrousel. Er viel 
heel wat te beleven: gekke fietsen, balance-
ren, kruipen en sluipen, bewegingskunsten, .. 
Het was een leuke sportieve dag. 
verslag: juf Marleen (1A) 

  



TANDEN POETSEN 
In de klas leren we over ons lichaam. De tanden 
staan de eerste twee weken centraal. We speel-
den al een tandengezelschapsspel in kleine 
groepjes. We hebben samen onze tanden ge-
poetst nadat we naar een verhaaltje keken over 
het tandenkoninkrijk en tovenaar Plakula. Op een 
liedjes moesten we poetsen volgens een bepaald 
poetsschema. We kregen allemaal een nieuwe 
tandenborstel van de juf. Volgende week vrijdag 
gaan we op bezoek bij een echte tandarts. 
verslag: juf Vicky (1A) 
 
 
DRIEKONINGEN 
We leerden tijdens de voorbije lessen godsdienst 
over het kerstverhaal. Ook de drie wijzen uit het 
oosten, Melchior, Balthazar en Caspar en hun 
geschenken, kwamen ter sprake. De traditie van 
de driekoningentaart werd vernoemd. Kijk eens 
hoeveel koningen de boon in de lekkernijen von-
den of verkleed waren die dag! Dit dankzij enkele 
lieve mama’s die ons allerlei lekkers bezorgden 
waar een ‘koning’ of ‘boon’ in verstopt zat. Be-
dankt allemaal voor de lekkere dingen! 
verslag: juf Veroniek 2C 

OP STAP MET VADERTJE TIJD 
We leren in de klas over het thema ‘tijd’. Daarom 
bezochten alle tweedes het Designmuseum in 
Gent. Enkele bereidwillige mama’s, papa’s, 
oma’s en opa’s voerden ons daarheen. Na een 
korte wandeling, was het zover. We beluisterden 
het verhaal over Vader Jacob die ons wat bijleer-
de over schoorsteenklokken en staande klokken. 
Nu weten we hoe ze werken en welk geluid ze 
maken. Ons eigen klokje mochten we tekenen in 
ons werkboek. verslag: juf Veroniek 2C 

ACHTER DE SCHERMEN VAN HET THEATER 
Heel de klas is naar het cultuurcentrum in Ever-
gem geweest (Noa). Het is allemaal dankzij Dja-
ro en zijn verjaardag (Julie). We hebben over be-
roepen geleerd en we hebben ook opdrachten 
gedaan (Eden). We waren met vijf in één groep-
je. Ons groepje had gewonnen met 13 puzzel-
stukken.(Felix). Op het laatste moment hebben 
we de move tegen pesten gedaan (Tariku). Ik 
vond het heel leuk en ik was trots op mezelf 
(Fleur). Ik vond het leuk omdat ik een toneeltje 
mocht doen samen met vier andere kindjes 
(Asya). Toen reden we weer met een paar ma-
ma’s naar school (Cézanne) Leerlingen van 3A 

 



DRIEKONINGEN ZINGEN 
Enkele kleuters werden de zwarte koning en 
daarna gingen we per 3 staan om naar de klas-
sen in de Beelbroekstraat te vertrekken. Met een 
kroon op het hoofd en een draaiende ster in de 
hand zongen we de pannen van het dak. Natuur-
lijk werd dat beloond met snoep, koek en ja ook 
geld. verslag: juf Ann (kreeftjes) 

DE NIEUWJAARSRECEPTIE  
In feestelijke kleren en met een vleugje schmink 
vertrokken we naar de receptie. Een lekker 
drankje, wat knabbeltjes en goeie muziek zorg-
den voor een gezellige sfeer. Meer moet dat niet 
zijn… 2016 wordt zeker fijn! 

In de klas mochten we zelf een gedichtje maken. Elk groepje kreeg een 
klinker en met die klinker zochten we een basiswoord. Dan zochten we 
actief woorden die rijmden op het basiswoord. We noteerden alles op 
ons gedichtenblad zodat het een echt versje werd. We maakten bijpas-
sende tekeningen en zochten een expressieve manier om het gedicht 
af te sluiten. Als alles goed geoefend was, droegen we ons versje voor 
aan de kleuters van de zeepaardjes (juf Celine). Het was een toffe erva-
ring. Zo kwamen de kinderen van de derde kleuterklas al eens kennis-
maken met het eerste leerjaar. 
verslag: (juf Vicky 1A) 
Ik kan vliegen, ik kan springen en nog duizend and’re dingen. Spierbal 
hier, spierbal daar mouw omhoog en trainen maar. Beresterk en ra-
zendsnel, één tel en ik ben er wel. Heb ik dat nog niet verteld? Ik ben 
een echte superheld! De derde kleutertjes 

 



 

 

 
QUIZ OUDERCOMITE 

VRIJDAG 19 FEBRUARI OM 19.30 UUR  
 
 
Raadpleeg nog snel een encyclopedie, De Morgen, Dag Alle-
maal, Wikipedia, Joepie, Zonnestraal en het Parochieblad; stel 
zelf je dreamteam samen (minimum 4 personen, maximum 6 
personen) en schrijf je in via onderstaand strookje of via mail 
bestuur@oudercomite-oudebareel.be. 
De quiz gaat door in de turnzaal van de Beelbroekstraat.  
Per persoon vragen we een kleine bijdrage van €2 als inschrij-
vingsgeld. Dit inschrijvingsgeld kan de avond zelf betaald wor-
den. Deuren gaan open om 19.00u, we starten stipt om 
19.30u. Plaatsen worden bepaald volgens inschrijvingen.  
Eerst inschrijven = beste plaats 

 

Oudercomité SJC Oude Bareel 
 

 
 

 
Wij zullen deelnemen aan de SJC-quiz op vrijdag 19 feb. 2016 

1. ……………………………………..       4. …………………………………. 
2. ……………………………………..       5. …………………………………. 
3. ……………………………………..       6. ………………………………….       



NIEUW GYMMATERIAAL 
Lieve mensen allemaal, nieuw Dorack-gymmateriaal in 
ons kleine, maar fijne kleutergymzaal. Het oudercomité 
heeft ons in de bloemetjes gezet en dankzij hen en jullie 
beleven de kleuters dolle pret. Kruipen, lopen, rollen en 
springen, zoveel leuker met nieuwe dingen. Bedankt 
voor jullie financiële bijdrage aan allerlei schoolse activi-
teiten. Wij genieten ten volle van superleuke gymlessen. 
verslag: juf Sonja (kleutergymmen) 
 
DE MOVE TEGEN PESTEN 
Dit schooljaar namen we opnieuw deel aan de Move te-
gen Pesten. Juf Nancy oefende met alle leerlingen tij-
dens de gymles. Op donderdag 28 januari deden alle 
kinderen mee aan de Move. Het was een enorm suc-
ces. Beelden kan je bekijken op onze website. Maar 
liefst 324.314 kinderen brulden samen met Sien en Wil-
liam Boeva tegen pesten. In het hele land was Iedereen 
brullie! Overal werd gedanst, gezongen en gebruld. We 
blijven ons ook na de Move volop inzetten op dit thema.  
meester Geert (ICT-leerkracht) 
 
Ik, jij, jullie, Iedereen wordt brullie 
Doe je mee, brul bullebakken recht naar huis! 
Ik, jij, jullie, Iedereen wordt brullie 
Brul maar naar de bullies, kom maak een vuist! 
Hé! Hé! Brul je mee! 
Brulkikker, brulbeer 
Harder, nog een keer! 
Hé! Hé! Brul je mee! 
 
Pesten is stom, wij brullen: “Nee!” 
Blijf niet aan de zijlijn staan 
Laat die bullies niet begaan 
Ze denken dat ze groot zijn, want ze zijn met veel 
Ze denken dat ze stoer zijn, wel in tegendeel 
Zwijgen is zilver, brullen is goud 
Klaar om te gillen, ready to shout! 
Ik, jij, jullie, Iedereen wordt brullie 
Doe je mee, brul bullebakken recht naar huis! 
 
Ik, jij, jullie, Iedereen wordt brullie 
Brul maar naar de bullies, kom maak een vuist! 
Hé! Hé! Brul je mee! 
Brulkikker, brulbeer 
Harder, nog een keer! 
Hé! Hé! Brul je mee! 
 
Pesten is stom, wij brullen: “Nee!” 
Wij zijn de brullies, mega-rebels 
Gebruiken geen geweld, maar decibels 
Geloven in ons doel, we zijn cool als Tom Waes 
Van nu af aan zijn de Brullies de baas! 
Wij zijn bruljant, onze kracht is geluid 
Vul nu je longen, schreeuw het maar uit! 



  TIP VAN DE MAAND 
 

      GELUK IS DE OOGST VAN HART-WERK 

        Bond zonder Naam 

 

KALENDER FEBRUARI 

LIEF EN LEED 

We wensen al onze leerlingen en hun familie een fijne krokusvakantie toe! 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Halvemaanstraat 139 - 9040 Sint-Amandsberg 

GEBOORTES 
LENNERT COOMAN - 29/12/2015 - broertje van Enora Cooman (dolfijntjes) 
GEORGES VANDENEECKHOUT - 04/01/2016 - broertje van Isolde (dolfijntjes) en Kamiel (kreeftjes) 
JULIETTE HEYLBROECK - 17/01/2016 - zusje van Antoine Cadot (5B) 
KAREL BARTHOLOMEEUSEN  - 19/01/2016 - broertje van Alexander (zeester) en Frederik (dolfijntjes) 
MILA STRYBOS - 25/01/2016 - zusje van Amber (5B), Elissa (2C) en Oona (goudvisjes) 
 

OVERLIJDENS 
GEERTRUI STEYAERT - 21/01/2016 - zus van juf Greet Steyaert (5B) 

1 NIEUWE PEUTERS - instapmoment  
2 12-JARIGEN - infoavond studiekeuze - SJC Humaniora 19.30 u 
3 6de LEERJAAR - uitstap: beroepenhuis - voormiddag 
8-12 krokusvakantie 
15 NIEUWE PEUTERS - instapmoment 
16 5B - uitstap: de school van toen - voormiddag 
18 5C - uitstap: de school van toen - voormiddag  
 LAGER - selectief oudercontact 
19 quiz - organisatie oudercomité 
22 5de LEERJAAR - bibliotheekbezoek - namiddag 
23 LAGER - selectief oudercontact 
24 3de & 4de LEERJAAR - SVS tussen 4-vuren - namiddag 
25 KLEUTER– selectief oudercontact  
 6de LEERJAAR - vertrek sneeuwschool   
29 3de LEERJAAR - bibliotheekbezoek - namiddag 


