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Beste ouders, beste meisjes en jongens,…
Als nieuwe directeur mocht ik op 9 januari de schoolpoort opendoen. Iedereen liet me voelen dat ik
echt welkom was en dat deed deugd. Ik ben blij dat ik mag samenwerken met een lerarenteam dat
zich enorm wil inzetten om kwalitatief onderwijs te bieden aan onze leerlingen met oog voor hoofd,
hart en handen binnen en buiten de schoolmuren. Ook onze mensen die elke dag instaan voor opvang, toezicht en het onderhouden van onze school willen ook hun beste beentje voorzetten. In de
voorbije weken maakte ik kennis met een gedreven oudercomité die zich echt inzet voor de school.
We merkten dit onder andere in de schitterende organisatie van de quiz, het steunen van de
sneeuwschool en binnenkort de ontbijtmanden. Maar bovenal wil ik alle kinderen bedanken om mij
zo hartelijk te ontvangen op ‘hun’ school met blije gezichten, tekeningen, kaartjes, …
Aan de poort ontmoette ik al veel ouders en grootouders, sommige mensen kwamen al eens op
gesprek, anderen kwamen iets vragen of tonen, … iedereen weet nu de weg om tot bij mij te komen. Samen dragen we de goede zorgen voor alle kinderen verder uit. De grote toetsen zijn achter
de rug, een superleerrijke sneeuwschool verliep zonder ongelukken, schrijvers kwamen in de klas,
het Gravensteen werd bezocht, er werd voorgelezen, we bouwden een muur tegen pesten en nog
veel meer kom je te weten in deze ‘Weet je ’t al?’ Veel leesplezier.
Directeur Katleen.
Oost-Vlaams schoolschaakkampioenschap te Gent
Zaterdag 21 januari vond het Oost-Vlaams schoolschaakkampioenschap plaats te Gent in de Go!
Campus Voskenslaan. Aan deze wedstrijd namen 51 ploegen uit allerlei lagere scholen uit OostVlaanderen deel. Het werd een strijd van 7 partijen tegen enkele straffe tegenstanders, waaronder
een team met een ex-Belgisch kampioen en de sterkste meisjesploeg die dit toernooi vorig jaar
won. Vier jongens uit onze school vormden samen een ploeg en behaalden de 3de plaats. Dit zijn
Jack Vertongen uit het 2de leerjaar C, Arthur Coorevits en Victor Vandewalle uit 3B en Lander Vandewalle uit 5B. Zij mochten een beker in ontvangst nemen! Op maandag brachten de kampioenen
hun beker en medailles mee naar school. Ze werden door alle leerlingen beloond met een groot
applaus en kregen een prachtige pluim van directeur Katleen. We wensen hen een dikke proficiat
voor deze mooie prestatie! verslag: juf Veroniek (2C)

Damiaanactie
Op 20 januari kwam een animator aan alle kinderen van de lagere school informatie geven over
de Damiaanactie. De leerlingen bekeken de campagnefilm ‘Duwtje in de rug. Het leven zoals het
is in Bihar, India’ en ze werkten in de klas met een prachtig werkkrantje. Nu was het alleen nog
aan ons om deze actie financieel te steunen en zoveel mogelijk mensenlevens te redden! En of
we dat deden. Met een verkoop van ongeveer 250 pakjes stiften redden we met onze school alleen al 36 mensenlevens! Alvast bedankt aan iedereen die deze actie steunde!
verslag: juf Isabel (Pastoraal)
Gezelschapsspelletjes
Sinds januari kijken de kreeftjes steeds uit naar “donderdag”. Op donderdag komen er tijdens de
koude winterdagen mama’s, papa’s, oma’s of opa’s spelletjes spelen. Gezelschapsspelletjes zijn
zeer leuk en ook leerrijk. We leren “winnen” en ook al eens “verliezen”. Af en toe mogen we ook
eens spelletjes meebrengen van bij ons thuis. Bedankt om ook eens langs te komen om een spel
te spelen! Groetjes, juf Ann (kreeftjes)

Dino’s in de derde kleuterklas
Wist je dat er in de 3de kleuterklassen een dino op bezoek is gekomen? Echt waar! Midden in de
nacht is hij in onze klas geslopen. Wij weten dit omdat hij voetsporen heeft achtergelaten. Deze
hebben we onderzocht met ons vergrootglas en een meetlat. Wist je dat er heel veel vulkanen waren toen de dino’s nog leefden? We hebben zelf geprobeerd om een vulkaan te maken. En wist je
dat we heel wat opgravingen hebben gedaan? We moesten heel voorzichtig zijn zodat de botten
van de dino’s niet stuk zouden gaan. Zo kunnen we de skeletten van de dino’s terug maken.
verslag: juf Bieke (zeepaardjes)

Kinderen leren door te DOEN en SPELEN
Hier vind je een foto van de anderstaligen waarmee ik
werkte + de quote die ik zeer graag wil delen. Door met
deze doelgroep te werken merkte ik NOG MEER dat kinderen door te doen veel sneller en beter alles opnemen! Vriendelijke groeten, juf Jolien
4A aan het werk… met plezier!
De kinderen van het vierde leerjaar zijn nieuwsgierig naar wat er gebeurt in de wereld om hen
heen… Bij het begin van het schooljaar maakten ze kennis met het leven van kinderen uit andere
landen. En je kon op onze klasblog ook al lezen dat Sabine op bezoek kwam om ons te vertellen
over haar leven in China. We houden contact met haar via skype! Tijdens deze lessen vroegen we
ons ook af wat de lekkere dingen zijn, die de mensen in de ons omringende landen en iets verder
weg, klaar maken. Nu de juf onze klasgroep al heel wat beter kent, durfde ze het aan om met ons te
gaan koken. Op vrijdag 20 januari maakten we couscous klaar! We gebruikten veel verse groenten.
Want gezond kan best ook lekker zijn! De kookactiviteit begon met iemand die even ging uittesten of
zijn mes wel scherp genoeg was, nog voor we echt aan het werk gingen. Gelukkig bleef het bij dit
ene ongelukje. Iedereen heeft met plezier meegeholpen. Lotte stak ook een handje toe, waarvoor
onze dank! En iedereen heeft met plezier geproefd. Zo werd het een fijne activiteit en een leuke
sfeer. Voor de kinderen en… ook voor de juf! verslag: juf Riet (4A)

Good planet 2017
Hoe blijft het voor iedereen fijn om hier op deze planeet te zijn? Een juf kwam ons op maandag leren
waarom we maar beter kunnen recycleren. We moeten dringend grondstoffen sparen en voor de
toekomst wat bewaren! Wij zijn alvast gemotiveerd na wat we vandaag hebben geleerd. Als we wat
minder spullen kopen die niet echt nodig zijn dan houden we onze afvalputten klein. Jij wil toch ook
een beetje zorgen voor onze wereld van morgen??? verslag: juf Riet (4A)

Zelf zaadbollen maken
Eerst tekenden we zwart-wit vogels.
Toen werd het heel koud buiten,
daarom maakten we zelf vogelbollen in de klas. Dat was fijn. Op een
koude maar zonnige namiddag hingen we de vogelbollen in de tuin. En
nu maar smullen, vogeltjes!
verslag: juf Marleen (2A)

Maak kleine dromen waar.
Met dit maandpuntje in gedachten, gingen we in de kikker- en goudvisklas op zoek!? We gingen
op zoek naar onze dromen, ons slaapritueel, dag en nacht maar ook naar de maan. Met ons themaboek “André het astronautje” ontdekten we een raket, de astronaut, de maan, de planeten, de
ruimtemannetjes, het vliegen,… . Het werd één grote belevenis en een kleine kleuterdroom werd
verwezenlijkt. Zzzzz …. Welterusten! Groetjes, juf Heidi (goudvisklas)
Naar de Carrefour
Wat een leuke uitstap! We hebben veel gezien en geleerd
in de supermarkt. Dankzij de mama van Mathis werd het
echt de moeite waard: twee vriendelijke dames toonden
ons de mooiste plekjes van de winkel. En als verrassing
stond er in de eetzaal een tafel klaar vol lekkers om te
eten en te drinken! Super! In de klas hebben we al onze
speelwinkel! Hartelijke dank! Ook een dankjewel aan de
fijne begeleiders.
verslag: juf Sophie (eendjes)
Maandpunt muzische vorming: januari: maak kleine dromen waar.
februari: anders kijken, probeer het maar.

Naar de tandarts
We gingen met de klas naar de tandarts. Iedereen mocht
eens in de stoel liggen. Tandarts Eline Verbeke (oud- leerlinge van onze school) keek in ieders mond en leerde ons
veel bij over de verzorging van onze tanden. In de wachtzaal las de mama van Anne een boekje voor aan de andere
helft van de klas over de tandenfee. Als we terug op school
waren, poetsten we samen onze tanden tijdens een tof tandenlied. In groepjes speelden we een tandenspel. In de komende periode leren we nog veel over de tanden en ons
lichaam. verslag: juf Vicky (1A)
Babybezoek
Het broertje van
Hüseyin kwam
op bezoek in
onze klas omdat
we werken rond
het thema geboorte en groei.
Zijn mama
bracht leuke foto’s mee en enkele babyspullen.
Knutselen in 3B
We knutselden ons eigen sneeuwlandschap met zwarte
stift, witte potloden, kleurpotloden, witte verf en wattenstokjes. We zorgden ervoor dat er typische winterfiguren en wintervoorwerpen opstonden. Het landschap moest een voorplan, middenplan en achterplan hebben. Het werden prachtige kunstwerken.
verslag: juf Evy (3B)
Naar de school van toen
Op woensdag 11 januari reisden we 100 jaar terug in de tijd.
We leerden hoe het er vroeger aan te ging in de school van
toen. Sommigen moesten zelfs in de kast en anderen kregen ezelsoren! verslag: juf Katrien (3A)

ZIEK
oei, oei, Bruin de beer is ziek! Hij is erg verkouden, dat zingen we in ons liedje. Gelukkig kwam dokter Tinneke op bezoek! Ze heeft de beer goed verzorgd. We hebben geleerd
welke sjaal de langste of de kortste is. Ondertussen spelen
we zelf ook op de dokterstafel en verzorgen we onze zieke
beren goed!
verslag juf sophie (eendjes)

SNEEUWSCHOOL 6DE LEERJAAR
De sneeuwschool was supertof. We konden ons uitleven en waren even verlost van onze ouders.
We zijn vele dingen gaan bezoeken zoals: het kasteel Neuschwanstein en de burcht Ehrenberg.
De busrit viel wel mee en we denken dat iedereen zou gedacht hebben dat het erger zou zijn. De
wandelingen naar de top van de berg waren voor sommigen een beetje lastig maar het uitzicht
was super mooi. Voor de skiwedstrijd hadden volgens ons vele kinderen een beetje stress, maar
dat viel wel mee want de meeste kinderen waren wel gelukkig met de uitslag. Sommige kinderen
misten hun ouders maar als je dan aan alle leuke dingen denkt die we al beleefd hebben of die
we nog moeten beleven dan heb je eigenlijk geen tijd om aan je ouders te denken. Maar nu we al
een tijdje weer thuis zijn denken we dat iedereen het daar nu al mist. De huizen in Holzgau waren heel mooi en lagen vol sneeuw. Om naar de skipiste te gaan was het nogal lastig, want we
moesten onze laarzen in een grote shopperzak steken en dan naar de piste gaan. We zijn gaan
zwemmen en we hebben allemaal leuke dingen gedaan. Volgens ons is de sneeuwschool toch
wel een top vakantie als we het zo moeten zeggen.
verslag: Thyana,Noa en Amber (6A)

Naar de bieb
Het tweede leerjaar C bezocht op maandag 6 februari, voor de eerste keer de bibliotheek van het
Westveld. We werden vriendelijk ontvangen door bibliothecaris Lut. Zij maakte ons wegwijs in de
wereld van de boeken en vertelde ons zelfs een mooi verhaaltje. We kozen elk twee boeken, volgens ons leesniveau. Om beurt werden onze boeken gescand en mochten we ze meenemen. In
de klas beleefden we al heel wat leesplezier tijdens onze vrije leesmomentjes! Op zulke momenten zijn we echt gebeten door de leesmicrobe en is het muisstil in de klas! juf Veroniek (2C)

Naar de Waterspiegel om te kleien
De verwachtingen waren hoog gespannen… . Alle ouders stonden ’s morgens klaar om ons naar
Meulestede te brengen. Bij aankomst lag de portie klei al op ons te wachten. Eerst wat experimenteren en daarna begonnen we iets te maken. We kregen uiteraard wat hulp van professionals. Sommige kleuters hadden enkele keren een extra portie klei nodig! Andere kleuters waren
snel klaar. We werden verwend met een glaasje fruitsap. Rond 11 uur reden we met onze chauffeurs terug naar huis. Bedankt om deze uitstap mogelijk te maken. verslag: juf Ann (kreeftjes)

ONTBIJTMANDEN
Als oudercomité van het Sint-Janscollege Oude Bareel willen
we er zijn voor alle leerlingen èn ouders. Daarom starten we
een nieuwe jaarlijkse traditie: de verkoop van overheerlijke
ontbijtmanden. De winst die we hiermee genereren, gaat integraal naar de openluchtklassen die jaarlijks doorgaan. Ga met
onze ontbijtmand voor een onvergetelijke start van de dag! Op
16 april is het Pasen, dus de ideale cadeautip of reden om samen met familie een gezellig Paasontbijt te hebben, net voor de
zoektocht naar paaseitjes begint. Wij maken uw ontbijt alsof het
voor ons zelf was. Bestellen kan tot en met 31 maart, dus wees
er als de kippen bij. Afhalen van je ontbijtmand kan je aan onze
“breakfast drive-in” aan de witte poort (dienstingang naast de
bruine poort). Maar je mand kan tegen betaling ook thuis geleverd worden in de regio Sint-Amandsberg, Oostakker, Lochristi,
Destelbergen, Gent (binnen straal van 5 km). Alvast bedankt!

KALENDER APRIL 2017
3-17 Paasvakantie
18 6de instap moment peuters
1ste kleuter: bezoek boerderij ‘t Bakershof
1A naar de bieb
Snorkel-octopus-zeepaard: schoolreis
19 3A-3B bibliotheek bezoek
24 3de LEERJAAR openluchtklas - Verloren Bos - Lokeren vertrek ²
25 6A-B-C: bibliotheek
OC vergadering om 20.00 uur
28 3de LEERJAAR openluchtklas - Verloren Bos - Lokeren terug

EEN KUNSTWERK VAN KLEI
Woensdag 15 maart om half negen. Geen zon te zien. Er staan wel al lieve ouders en grootouders klaar om ons naar het Cultureel Centrum Meulestede te brengen. In de hall kijken we naar
de vitrinekast. Daar doen we al inspiratie op voor straks. We hebben er zin in… In de werkruimte
worden we opgewacht door maar liefst zeven juffen en meesters! Ze staan al met een schort voor
ons klaar. Alle tafels zijn al ingericht om meteen aan het werk te gaan… De klei ligt al in stukken
verdeeld. Ze helpen ons mee en geven ons tips. Iedereen gaat aan de slag. De sfeer is gemoedelijk. Jong en iets ouder… Iedereen geniet van deze voormiddag. Een lieve dame brengt ons
een beker fruitsap. Enkele meesters brachten een snoepje voor ons mee! Wat zijn wij hier welkom zeg! Niemand die vraagt: “Wanneer is het hier gedaan”? Alleen maar: “Hoeveel tijd rest ons
nog…”? Want we willen graag nog iets maken. We zijn benieuwd naar hoe ons kunstwerkje eruit
zal zien als het gebakken is. We zijn nu al fier op wat we maakten. Die lieve mensen ruimen alles
op! Wat een luxe. Als we buiten komen, staan er alweer ouders klaar om ons terug naar school te
brengen. En de zon is er ook! verslag: juf Riet (4A)
LIEF EN LEED
GEBOORTES
CEZANNE BAEYENS - 21/01/17- zusje van Colette Baeyens (goudvisjes)
JAYLEN EN KAYLIN - 31/01/17- broertje en zusje van Alicia De Meyer (snorkeltjes)
ADRIAN HRISTOV - 15/02/17 - broertje van Hristo (goudvisjes)
ACHIEL SEMEESE - 20/02/17 - broertje van Marthe (2C) en Juliette (zeepaardjes)
LEON VERDEGHEM - 12/03/17- zoontje van juf Céline (zeepaardjes) en kleinzoontje van juf
Dominique (kinderverzorgster)
OVERLIJDENS
GISLAINE DE WULF - 19/02/17 - stiefmama van juf Dominique (kinderverzorgster)

TIP VAN DE MAAND
Maandthema maart: goeiedag, dankjewel, graag gedaan!
Bond zonder Naam
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