
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Nog even terugblikken op een geslaagd schoolfeest. Iedereen verdient een 
pluim en kan nu genieten van een welverdiende vakantie. Graag bedank ik 
nog even alle mensen die zich dit jaar ingezet hebben voor de school. Het 
oudercomité, leesouder (grootouders), helpende ouders bij klasactiviteiten, … 
Dankzij jullie werden vele activiteiten mogelijk. Maar bovenal bedank ik het 
poets– en onderhoudspersoneel, de leerlingen en de leerkrachten op deze 
school.  
 

Katleen Dejonckheere 
directeur 
 
ANDERSTALIGE NIEUWKOMERS 
Een les in doorzettingsvermogen. Toeko-
men in een land waar niemand je begrijpt, 
waar niemand weet wie je bent, waar nie-
mand jouw taal spreekt. Na de herfstva-
kantie had ik het geluk om met deze kin-
deren aan de slag te kunnen. Via de pia-
no in mijn klas kon ik de taalbarrière door-
breken. Noot voor noot, stap voor stap, 
woord voor woord en na enkele dagen 
begrepen we elkaar op onze manier. Met 
vallen en opstaan hebben ze keihard ge-
werkt om te staan waar ze nu staan. Wij 
als juffen en meesters hebben hen zoveel 
mogelijk geholpen maar het zijn zij zelf die 
met een enorm doorzettingsvermogen de 
wil hadden om het elke dag opnieuw te 
proberen, hoe moeilijk het soms ook was. 
Ze maken van mij een ongelofelijk trotse 
en fiere juf. Dank u wel voor dit bijzonder kleurrijk 
schooljaar. verslag: juf Evie leerkracht anderstali-
ge nieuwkomers. 
 
SCHOOLFEEST 
Op zaterdag 13 mei 2017 was het alweer tijd voor 
ons schoolfeest. Dit schooljaar kozen we voor 
een fiets– en wandeltocht. We mochten deze 
keer 406 eters verwelkomen op onze barbecue. 
We hadden 180 dappere fietsers (17 km of 35 
km) en 130 wandelaars gingen op stap met de 
muisjes Lukkie en Loes. Foto’s kan je bekijken in 
ons media album op onze website. 

 

NIEUWSBRIEF  
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Weet je ‘t al? 

Beste ouders, beste meisjes en jongens,… 

 



 PARADIJSVOGELS 
Met een melkkarton, pastelkrijt, Oost-Indische inkt, 
stiften, takken en pluimen maakten we onze eigen 
paradijsvogel. Allereerst luisterden we naar een tof 
verhaal van de paradijsvogel en later gingen we 
aan de slag met kleurrijk pastelkrijt. Iedereen 
mocht zijn eigen paradijs creëren voor zijn vogel. 
Toch wel een speciale paasmand deze keer. Onze 
vogel legde ook duidelijk echte paaseieren.  
verslag: juf Vicky (1A) 
 

HOE IS HET OM BLIND TE LEVEN? 
De kinderen van het derde leerjaar weten er alles over. Dat komt omdat op woensdag 15 februari 
twee ervaringsdeskundigen langskwamen. De kinderen mochten allerlei vragen stellen.  

1. Is het makkelijk om te weten waar je bent? 
Ja, als het een plaats die je kent. Als je ergens 
bent waar je nog nooit geweest bent, dan weet ik 
het door mijn GPS te gebruiken. 

2. Hoe kun je kloklezen? Ik heb een polshorloge 
waar het glas naar boven kan en binnenin voel ik 
het uur. 

3. Heb je iemand thuis om je te helpen? Mijn vrouw 
of mijn zoon en mijn vier kleinkinderen helpen 
mij, maar vele dingen kan ik alleen. 

4. Heb je altijd jouw stok bij? Op straat wel, maar 
thuis gebruik ik hem niet. 

5. Hoe weet je dat het verkeerslicht op groen 
springt? Dat weet ik door het geluid. Een snelle 
tik is groen en traag is rood. 

6. Hoe weet je in de winkel of je het juiste product hebt? Ik heb iemand die mij helpt. 
7. Hoe weet je of je het juiste bedrag hebt om te betalen? Bij muntjes voel je het aan de rand en bij 

briefjes heb ik een hulpmiddel om de grootte van de briefjes te weten. verslag: juf Katrien (3A) 
 
HET GROTE VOETGANGERSEXAMEN 
Ik trek mijn ogen open en ik zie… een zonnestraal naar binnen ko-
men… Is dit wel mogelijk? Voor alle zekerheid toch maar even naar 
buienradar kijken… Er wordt werkelijk geen regen voorspeld. Op 9 
mei staat het voetgangersexamen gepland. Er zijn heel wat men-
sen gekomen om te helpen… Onderweg moesten de kinderen zelf-
standig vijf praktische tests afleggen onder het toezicht van onze 
examinatoren. Geef toe: het is toch normaal dat je dan een beetje 
zenuwachtig bent? Gelukkig staan er onderweg nog mensen die 
ons een beetje helpen om in de juiste richting te blijven gaan. Er is 
zelfs een sportieve opa die het ziet zitten om het parcours ontelbare 
keren af te leggen met de fiets zodat er niemand kan verdwalen en 
zodat onze juffen met een gerust hart kunnen starten met dit exa-
men. We hebben de route al vaak afgelegd en de testjes meerdere 
keren geoefend… Maar vandaag is het voor “echt”… Wie het par-
cours foutloos heeft afgelegd, is helemaal geslaagd en die krijgt 

een gouden brevet. Wie een foutje maakte, krijgt ook 
een proficiat en we leggen uit waar het een beetje ver-
keerd gegaan is. Het is immers de bedoeling dat we ons 
als voetgangers op een veilige manier bewegen in het 
verkeer. Maar we beseffen natuurlijk ook wel dat de ze-
nuwen je ook parten kunnen spelen. Dus… dit is de ver-
klaring voor die kinderen die op dinsdagnamiddag onder 
een stralende zon (die we nog maar heel weinig zagen 
dit seizoen) met een opvallend rugnummer op stap wa-
ren.  verslag: juf Riet (4A) 



NAAR DE KINDERBOERDERIJ 
Op 27 maart maakten we met de klas een uitstap naar de kinderboerderij ‘De Campagne’ in Dron-
gen. Gedurende de voormiddag leerden we stap voor stap broodjes maken. Terwijl ons broodje werd 
gebakken in de oven, mochten we elk om beurt een ritje maken op een pony. In de namid-
dag gaven we de dieren eten. De schapen, de duiven, de ezel, het pluimvee, het varken,... kwamen 
aan de beurt. De konijnen hebben we op onze schoot geaaid en een lammetje gaven we melk met 
een papfles. We mochten zelfs duivenjongen bewonderen van 2 dagen oud! Daarnaast maakten we 
ook op een speelse manier kennis met gedichten over dieren. We genoten volle teugen van deze 
zonnige dag op de kinderboerderij.  verslag: juf Veroniek (2C) 

LEESMAMA’S 
Op dinsdag 16 mei kwamen de leesmama’s, -oma’s en –opa’s voor 
de laatste keer dit schooljaar samen met het tweede leerjaar lezen. 
Eerst namen we even de tijd om hen te bedanken.  We zongen een 
lied en gaven hen een mooi kaartje. Dankjewel voor de vele dins-
dagen waarop jullie tijd vrij maakten om samen met ons te lezen.  

verslag: juf Veroniek (2C) 

PEER-TUTORING 
Op vrijdag lezen de kinderen van het 2de leerjaar 
samen met de leesmakkertjes van het 5de leerjaar. 
Tijdens dat halfuurtje lezen ze in een boekje op 
een aangepast leesniveau. Tussendoor worden er 
vragen gesteld en beantwoord over het verhaal. 
Zo oefenen de kinderen niet alleen het technisch 
lezen, maar ook het begrijpend lezen.  
verslag: juf Veroniek (2C) 

DE ISLAM EN HET GEBED 
Enkele weken geleden kwam de mama van Hüseyin ons uitleggen en demonstreren hoe moslims 
bidden. We ontdekten al snel dat het helemaal anders is dan hoe wij bidden thuis en in de kerk. Hü-
seyin en zijn mama toonden samen alles voor en gaven veel uitleg. Ze brachten ook allerlei spullen 
mee die belangrijk zijn om hun geloof te beleven. Alvast bedankt omdat voor ons te willen doen!  
verslag: juf Vicky (1A) 

 

 



WEG MET DE MILIEUBOOT 
Op dinsdag 2 mei mochten we met het zesde leerjaar meevaren met de milieuboot. Enkele bereid-
willige (groot)ouders brachten ons naar de sluis van Merelbeke waar de milieuboot aangemeerd 
lag. De boot voer via de ringvaart de Schelde op tot in Gavere. Onderweg stonden 3 activiteiten op 
het programma. Op het dek deden we waarnemingen van wat er te zien was in, op en rond het 
water. In het ruim was er een laboratorium waar we de kwaliteit van het water onderzochten. Tij-
dens de laatste activiteit onderzochten we de invloed van de mens op de waterkwaliteit. Het was 
een leuke en boeiende voormiddag! verslag: meester David (6B) 

NAAR ZEE 
We moesten er lang op wachten maar vrijdag 9 juni konden we vertrekken met de grote dubbel-
dekbus naar zee. Het goot water, maar ze beloofden ons dat het aan zee beter weer was. En ja 
hoor… geen regen meer gehad de hele dag lang. De wind blies door onze haren en het zand 
waaide tot diep in onze oren maar het werd toch een onvergetelijke dag. Mama Sophie en mama 
Grietje hielpen juf Ann super goed mee, waarvoor dank. verslag: juf Ann (kreeftjes) 

 
SLAPEN OP SCHOOL 
Wist je dat wij met de 3de kleuterklas bleven slapen op school? Na een warme dag kregen we een 
heerlijk waterijsje, we mochten in de tuin spelen en we maakten een mooie wandeling. Van het 
vele stappen hadden we natuurlijk reuze honger. Met veel smaak aten we onze hotdogs op. Daar-
na was het tijd voor een kattewasje, we trokken onze pyjama aan en poetsten onze tanden. Eens 
we in bed lagen, kregen we bezoek van de 3 juffen van het eerste leerjaar. We luisterden naar 
hun mooie verhaaltjes en kropen snel onder de wol. Een leuke dag en nacht werd afgesloten met 
een heerlijk ontbijt samen met onze papa's.  
verslag: juf Bieke (zeepaardjes) 

   

 

 



DE EERSTE COMMUNIE 
Op 28 mei 1992 deed ik zelf mijn eerste communie. Nu, 25 jaar later mag ik als juf mijn eigen klas 
voorbereiden op deze mooie dag. Graag wil ik met jullie mijn ervaringen delen… Na de paasva-
kantie startte elke klas met de voorbereidingen in de klas. We dachten na over de keuze die de 
kinderen zelf of hun ouders hadden gemaakt om hun eerste communie te doen, we leerden over 
het doopsel, hoorden verhalen over Jezus en praatten over ons geloof. We gingen ook samen een 
drietal keer per week oefenen in de kerk, het huis van God. We zongen toen de aangeleerde lied-
jes, leerden hoe we te communie moesten gaan, speelden toneel en lazen onze tekstjes voor. 5 
weken later was het dan zover. Op 25 mei 2017, een zonovergoten ochtend, kwamen er 30 jon-
gens en meisjes helemaal uitgedost naar school. De ene keek stilletjes rond, de andere met veel 
kriebels in de buik,…. elk op zijn manier.  

Met een grote gouden of zilveren pluim in de hand kwamen de kinderen naar binnen in de kerk en 
zongen ze het eerste lied. Iedereen kon hun talent lezen en luid riepen ze elk hun naam. Mama’s 
en papa’s, broers en zussen, grootouders, familie en vrienden keken trots naar hun kleine bengel-
tjes. Ze verzamelden rond het altaar en zongen het tweede lied ‘Moet je horen!’ tevens het start-
schot van het thema! Jezus krijgt van mij een pluimen ook nog een dikke duim! Iedereen werd 
welkom geheten, kinderen lazen tekstjes voor, speelden toneel, zongen liedjes uit volle borst, er 
werden verhalen verteld, de tafel werd gedekt,… tot er een van de communicantjes opmerkte… 
‘Juf, duurt het nog lang voor we onze hostie krijgen?’ En daar was het grote moment! 30 kinderen 
kregen er voor de eerste keer de communie. Apetrots gingen ze terug naar hun plaats en wissel-
den ze hun ervaringen uit. Er werd nog wat gezongen en ze bedankten hun ouders met een zelf 
versierd kadertje waarin een mooie foto van zichzelf stak mét een pluim voor mama en papa. We 
luisterden naar een lied met de woorden: Een knuf en een zoen en een dikke bravo! BRAVO!!! 
We zongen elkaar toe met het jaarthemalied van de school. Een duim voor jou! En sloten de vie-
ring af met een mooi pluimmoment tussen twee kinderen:  

Je bent zo mooi 
Anders dan ik 

Natuurlijk 
Niet meer of minder, maar, 

Zo mooi anders, 
Ik zou je nooit 

Anders dan anders willen. 
 

Al zingend en dansend gingen we de kerk uit! Buiten kregen ze nog een geschenkje aangeboden 
door het oudercomité. Op de speelplaats hadden zij ook alles klaargezet om er een gezellige en 
warme receptie van te maken! Complimentjes, felicitaties, kaartjes,… werden uitgewisseld…  
Ik blik terug op een fantastische dag en kijk uit naar de volgende eerste communie op donderdag 
10 mei 2018! verslag: juf Isabel (1C) 

 

  



OP UITSTAP NAAR HET KREKELTJE 
Samen met alle kleutervriendjes hebben we veel gespeeld op de speeltuin binnen en buiten. Er 
waren leuke dieren om te aaien. Op de trampolines hebben we veel gesprongen! In het doolhof 
moesten we de weg zoeken. En de frietjes en het ijsje hebben ons goed gesmaakt! lekker! ver-
slag: juf Sophie (eendjes) 

Met alle kleuters samen op uitstap. Wil je eens weten wat we daar allemaal deden? Het was su-
per leuk. We hebben veel gespeeld, lekker gegeten en we konden de hele dag binnen en buiten 
genieten. Het spelen sloten we af met een ijsje om dan onze busreis weer aan te vatten. Op de 
bus keken we naar de film van “Pippi Langkous” en voor we het wisten stonden we alweer aan 
onze schoolpoort op de Oude Bareel. Bedankt aan alle helpers… ook door jullie was de dag erg 
geslaagd. verslag: juf Ann (kreeftjes) 

GENIETEN VAN DE LENTEZON 
Samen met de eerste kleuterklassen beleven we veel plezier op onze schoolspeeltuin!!! Laat de 
zon maar nog veel schijnen. Groetjes van juf Gerda (dolfijntjes) 

SCHOOLREIS 1STE LEERJAAR 
Met het eerste leerjaar gingen we op schoolreis 
naar Harry Malter. We namen 's ochtends de 
bus richting Heusden. We beleefden een TOP-
dag. We wandelden tussen de dieren, gluurden 
door de raampjes van de paddestoelen, maak-
ten een ritje met de trein, genoten van het circus 
en speelden in de grote speeltuin. Als afsluiter 
smulden we nog van een lekker ijsje. Moe maar 
voldaan stapten we om half vier terug op de 
bus. Wat was het fijn om in Harry Malter te zijn. 
verslag: juf Stefanie (1B) 

  

  



DINOMUSEUM 
Directeur Katleen kwam het dinomuseum plechtig openen op vrijdag 28 april. Het lint werd door-
geknipt en de bezoekers mochten binnen. Ze kregen een toegangskaartje en dit moest afge-
stempeld worden in elke klas. De security hield een oogje in het zeil. Alles verliep zoals ver-
wacht… toch hadden de organisatoren geen zo’n massale opkomst verwacht. Fotograaf Elias 
zorgde voor prachtige foto’s van dit gebeuren. Dankjewel voor jullie belangstelling. 
verslag: juf Sophie, juf Gwen en juf Ann (2de kleuterklassen) 

FIETSTOCHT 
Zelfs het warme weer kon ons niet tegenhouden. Het 
is niet de eerste keer dat we samen de handen uit de 
mouwen steken. Of zeggen we deze keer beter: de 
benen uit de broekspijpen? Door het warme weer 
hadden we geen lange broekspijpen nodig. We ver-
trokken na de middag richting fietspad. Zelfs de kleu-
ters die het in het begin niet zagen zitten om de voe-
ten op de pedalen te zetten, wilden niet achterblijven. 
Met een klein beetje hulp bij de start, fietsten ze fier 
en zelfstandig het pad op en neer! Juf Ann sleurde in 
haar fietszakken grote flessen fris water mee en plas-
tieken bekers. Dat was een aangename verfrissing 
op de heenweg. Ook bij het terug keren hielden we 
een warmte pauze. Deze keer kwam Lotte ons koel 
water brengen en een wafeltje om ons energiepeil 
weer aan te vullen. Met rood verhitte wangen kwa-
men we terug op school. Opnieuw een aangename 
samenwerking met onze vriendjes van de kreeftjes-
klas. verslag: juf Riet (4A) 

FINALE KLASCOMPETITIE 
Op vrijdag 23 juni speelden we opnieuw de finale van 
de klassencompetitie. De leerlingen waren in top-
vorm. Bij netbal wonnen de leerlingen van 6C met 
duidelijke cijfers van de moedige leerkrachten. Profi-
ciat! Ook bij het spel tussen 4 vuren moesten de leer-
krachten hun meerdere herkennen in de leerlingen. 
Met knap samenspel trok 4C de overwinning naar 
zich toe. Dit werd gevierd met een heus overwin-
ningslied. Opnieuw een dikke proficiat aan onze 
sportieve leerlingen! De voetbalwedstrijd was een 
echte thriller tussen de leerkrachten en de leerlingen 
van 6B. De leerkrachten kwamen op voorsprong na 
een knap doelpunt van juf Vicky. In de slotfase scoor-
de Emiel Stockman de gelijkmaker. Penalty’s moes-
ten een winnaar aanduiden. Het was ontzettend 
spannend. Doelman Emiel en doelvrouw juf Marleen 
pakten uit met enkele prachtige reddingen. Uiteinde-
lijke trapte directeur Katleen de beslissende penalty 
binnen (1-2 eindstand). verslag: meester Geert (ICT) 

   



  TIP VAN DE MAAND 
We wensen al onze leerlingen en hun familie een fijne en deugddoende vakantie toe! 

 

BOURGOYEN: LEVEN IN DE SLOOT 
Op 13 juni reden we met de lijnbus naar het natuurre-
servaat Bourgoyen. Twee gidsen wachtten ons op  om 
ons iets bij te leren over het leven in en rond de sloot. 
De helft van de tijd gingen we op geleide wandeling en 
daarna mochten we scheppen in het water. We onder-
zochten de diertjes die we gevangen hadden en gaven 
ze hun correcte naam met behulp van een determina-
tietabel. Het werd een leuke en leerrijke voormiddag.  
verslag: meester David (6B) 

SCHOOLREIS 2DE LEERJAAR 
Op 15 juni vertrokken we met het tweede leerjaar rich-
ting Boudewijnpark in Brugge. Een beetje spannend 
toch want we namen de trein en stapten daarna ook 
nog eens op de bus.  Afgestapt bleken we niet de eni-
ge school te zijn die die dag wou genieten van een leu-
ke dag! Het was er bijzonder druk maar dankzij de ja-
renlange ervaring van de juffen wisten we op het juiste 
moment bij de juiste attractie of show te geraken!  We 
hebben die dag dus toch veel kunnen doen en zien!  
En het was de moeite: de dolfijnenshow, zeeleeuwen-
show en tussendoor de attracties en de speeltuin. 
Dankzij het heerlijk warme zonnetje konden we buiten 
genieten van onze boterhammen en waterpret beleven 
in de waterspeeltuin. Dat bracht de nodige verfrissing 
en energie voor de terugreis! Een prachtige dag waar-
van alle kinderen en juffen volop samen genoten!  
verslag: juf Lieve (zorgjuf mee op uitstap) 

 
PICKNICK 
We hebben er 
lang naar uit-
gekeken… onze picknick! Eerst hebben we een mooie 
zomerwandeling gemaakt. Daarna waren we welkom in 
de tuin van Loesje (kreeftjes), waarvoor een grote dank-
jewel! Onze picknick heeft gesmaakt! We hebben ook 
veel gespeeld en (proberen) te rusten. Als afsluiter kre-
gen we nog een ijsje, getrakteerd door een jarig kreeftje 
en een jarig zeesterretje! Dankjewel!  
verslag: juf Sophie (eendjes) 

LIEF EN LEED 

 
 
 
 
 
 

 
 

Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Visitatiestraat 1 - 9040 Sint-Amandsberg 

GEBOORTES 
REMI GENTIER - 03/04/2017 - broertje van Livia Gentier (dolfijntjes) 
 
OVERLIJDENS 
LUTGARDIS CARETTE - 29/03/2017 - oma van Katleen Dejonckheere (directeur) 
LINDSAY VAN OOSTENDE - 07/05/2017 - mama van Amy Van Oostende (zeesterretjes) 
PATRICK BEKAERT - 13/05/2017 - opa van Suzanne Hallaert (1C) en Lily Hallaert (dolfijntjes) 
MONIQUE VERMEIRE - 17/06/2017 - oma van Naomi Van Hulle (6B) 


