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Beste ouders, beste meisjes en jongens,…
Beste genodigden,
In deze beroerde tijden waar sommigen voor hun zo gezegde idealen opkomen, niet met woorden,
maar met geweld, moeten wij onze kleine gemeenschap koesteren als nooit tevoren. Onze gemeenschap waar we voor elkaar zorgen, elkaar helpen, elkaar ondersteunen,… deze gemeenschap is een gemeenschap om fier op te zijn. Laten we dan ook met z’n allen onze schoolgemeenschap blijven dragen. Een schoolgemeenschap bestaat immers niet alleen uit leerlingen, leerkrachten, maar ook uit administratieven, poetspersoneel, ouders, oudercomité, vrijwilligers, sympathisanten en ga zo maar door. Als we kunnen blijven rekenen op jullie steun, dan kunnen we onze
schoolgemeenschap verder uitbouwen, want we hebben elkaar nodig, van toezicht tot organisatie
schoolfeest over begeleiden van tal van activiteiten. Laten we ons als parochieschool dan ook blijvend profileren als een school midden onze gemeenschap van de Oude Bareel. Een school letterlijk onder de kerktoren als middelpunt van tal van organisaties. In naam van al onze leerkrachten
en van mezelf wil ik jullie van harte bedanken voor jullie gewaardeerde inbreng en hulp.
Laten we daarom toosten op het nieuwe jaar 2015, dat dit een jaar mag worden vol uitdagingen die
we tot een goed einde brengen. Op een gezond 2015!
Kurt Rotsaert, directie
NIEUWJAARSRECEPTIE
Samen met de kreeftjes en de eendjes hebben we een heuse
nieuwjaarsreceptie gehouden om het nieuwe jaar goed te beginnen. Alle kinderen waren piekfijn in orde, met een strikje of
een dasje, een kleedje of een jasje. Natuurlijk hoorde daar
ook een hapje en een drankje bij. Wij wensen jullie een fijn
en gezond 2015! verslag: meester Johan (octopusjes)
WE WUIVEN 2014 UIT!
Tijdens de laatste weken van 2014, genoten we wekelijks van een adventsmoment op de speelplaats, zongen we sfeervolle kerstliedjes in de klas en tijdens de zangstonde. Enkele kinderen lazen ook voor tijdens de kerstviering. Op de laatste dag genoten we ook van een lekker en gezellig
kerstontbijt. De leerlingen en juf Veroniek van 2C wensen iedereen een gelukkig 2015!

BABY’S IN BAD
In de klas werden er twee baby’s gewassen en
verzorgd. Het waren de neefjes van juf Vicky.
Haar zussen kwamen samen naar de klas om
hun jongetjes in bad te steken. We waren heel
geïnteresseerd en vooral vertederd door Elliot (5
maanden oud) en Lucius (bijna 7 maanden oud).
We stelden veel vragen. Het was belangrijk dat
we rustig waren, zodat de baby’s niet bang zouden worden van ons lawaai. Het was echt tof!
verslag: juf Vicky (1B)
TANDARTS EN TANDEN POETSEN
We mochten een bezoek brengen aan de kindertandarts. Iedereen mocht eens in de stoel liggen
en hij toonde ons hoe we goed onze tanden kunnen poetsen. We leerden een heleboel nieuwe
dingen bij. In de praktijk mochten we allerlei dingen bekijken en ook eens voelen aan de verschillende toestellen. In de wachtzaal vertelde juf Els een verhaaltje aan de groep kinderen die even

moesten wachten. Onze klas was een beetje te groot om allemaal tegelijk bij de tandarts op bezoek te kunnen gaan. Nadien mochten we in de klas onze tanden poetsen terwijl er een leuk tandenlied gespeeld werd. Kortom, een boeiende namiddag. verslag: juf Vicky (1B)
De mama van Elisa kwam uitleg geven over onze
tanden. Hoe ziet ons gebit eruit, wat zit er in onze
mond, hoe krijgen we gezonde tanden. Met de
poetskrokodil leerden we onze tanden goed poetsen. En nu maar oefenen, zodat we binnenkort onze tanden kunnen poetsen in de klas. Bedankt mama voor de leerrijke namiddag.
verslag: juf Marleen (1A)
SPELCARROUSSEL
Op dinsdag 27 januari mochten alle kinderen van
het 2de leerjaar zich een hele voormiddag sportief
uitleven in de sporthal in Gentbrugge. Er viel heel
wat te beleven! Evenwichtsoefeningen op de balk of
op stelten, klimmen en klauteren, kruipen en sluipen, springen op de trampoline, slingeren aan touwen, tennissen met allerlei balletjes, fietsen op minifietsjes, geblinddoekt een parcours afleggen, vier op
een rij, basket,… De kinderen hebben zich geen minuut verveeld! Dit kan je merken als je de foto’s op
ons blog bekijkt! verslag: juf Veroniek (2C)

NAAR HET STAM
Op vrijdagnamiddag 23 januari ging we met de volledige klas naar
het Stam te Gent. Daar hebben we heel wat beleefd. We hebben de
volledige plattegrond van Gent gezien. Dit was heel mooi om te
zien. Ook hebben we een “goedendag” gezien. Op het einde mochten we iets knutselen. Het was een superleuke en leerrijke uitstap.
verslag: Jens en Lander (3B)
BEZOEK MUSEUM VOOR SCHONE KUNSTEN
Op dinsdag 20 januari gingen we naar het Museum voor Schone
Kunsten in Gent. We kregen uitleg over 3 schilderijen van vroeger.
Daarna mochten we in het atelier een zelfportret maken. Het was
super leuk. verslag: Lore en Noach (4A)
HET SUPERWERELDTIJDSCHRIFT: 1 2 3 PIANO
Met een beetje vertraging volgt hier eindelijk een verslag van ons
eerste wo-thema dit schooljaar. We maakten kennis met 3 kinderen;
Sam uit India, Ogo uit Senegal en Maria uit Guatemala. Aan de hand van filmpjes en allerlei activiteiten ontdekten we meer over de manier van leven, werken en spelen in deze landen. Zo merkten we

dat er vele verschillen zijn tussen kinderen uit andere delen van de wereld, maar ook dat er veel gelijkenissen zijn; alle kinderen vinden familie heel belangrijk en houden van spelen! De mama van Elise bracht ons een bezoekje en liet ons het thema vanuit een heel muzische ooghoek bekijken, dank
je wel daarvoor! En als afsluiter deden we nog een kookactiviteit. Op de foto’s kan je ontdekken hoe
het eraan toe ging in de klas, veel plezier! verslag: juf Leen (4B)

UITSTAP SJC HEIVELD
Op dinsdag 13 januari wandelden we naar SJC Heiveld. Gelukkig waren de weergoden ons gunstig
gezind en bleven we droog. We werden eerst verwelkomd door de directeur. Dan mochten we 3 lesje volgen. Je kon kiezen uit: Latijn, techniek, geschiedenis, natuurwetenschappen en wiskunde. We
leerden veel bij. Het middagmaal was lekker. We kregen een krokante kipfilet met salade en gebakken aardappeltjes en een lekker dessert. Na een korte pauze kregen we uitleg over de middagactiviteiten. We kregen ook de kans om vragen te stellen aan enkele oud-leerlingen. Daarna maakten we
ons klaar voor een crea-les of sport en ICT. Het was een leuke en leerrijke dag.
verslag: Pieter en Brent (6A)

BESTUURSWISSEL OUDERCOMITE
Zoals in het ‘reglement’ van het OuderBart Silversmet
comité staat, wordt elke drie jaar een
nieuw bestuur verkozen. De tijd vliegt,
het is weer nodig een nieuw bestuur samen te stellen. Omwille van zijn professionele bezigheden geeft Chris de voorzittersfakkel nu reeds door, hoewel hij
het nieuwe bestuur zal ondersteunen.
Bart Silversmet, voormalig ondervoorzitter, neemt nu het voorzitterschap op
zich. Caroline Van Overmeire blijft als
Dennis Boonen
secretaris op post. Bart Bracke wordt
penningmeester. Kersvers lid van het
oudercomité Dennis Boonen maakt een bliksemcarrière en wordt ondervoorzitter. Andy Hoornaert wordt bestuurslid. Met dit vijfkoppig bestuur, alle leden, medewerkers en sympathisanten zullen alle activiteiten (schoolfeest, mosselsouper, ed) doorheen de komende schooljaren weer succesvol worden uitgevoerd om de school, onze leerlingen, uw kinderen het nodige financiële duwtje in de rug te geven.

Bart Bracke

Caroline Van Overmeire

Chris, bedankt voor
jouw jarenlange gewaardeerde inzet!
Andy Hoornaert

verslag: Bart Bracke

Chris
Vanderschueren

Vrijdag 27 februari 2015 om 19.00 uur
Raadpleeg nog snel een encyclopedie, De Morgen, Dag Allemaal, Wikipedia, Joepie, Zonnestraal
en het Parochieblad; stel je dream-team (maximum 6 personen) samen en schrijf je in via onderstaand strookje of via mail bestuur@oudercomite-oudebareel.be.
Wil je deelnemen, maar wil je niet zelf mede-kandidaten zoeken, schrijf je dan individueel in, dan
koppelen wij jou aan teamleden.
De voorbije jaren was de quiz een gezellige avond en niet alleen doenbaar voor bollebozen, dus:
allen daarheen!
De quiz gaat door in de turnzaal van de Beelbroekstraat. Per ploeg vragen we een kleine bijdrage
van 5€ als inschrijvingsgeld. Dit inschrijvingsgeld kan de avond zelf betaald worden.
Oudercomité SJC Oude Bareel

INSTAPPERTJES
Na de kerstvakantie kwamen er 6 nieuwe vriendjes bij in de dolfijntjesklas: Anaëlle, Janne, Oona,
Eren, Julie en Febe. Op 2 februari kwamen er nog
5 peutertjes bij: Seydi Malik, Kyandro, Finn, Liam
en Thorre. Welkom allemaal! We zijn nu met 37
peutertjes en dankzij de hulp van juf Inge, juf Dominique en juf Celine kunnen we de groep heel
regelmatig opsplitsen in twee klasjes.
verslag: juf Gerda (dolfijntjes)
JARIG ZIJN!
In januari mochten Anne & Seth hun vijfde verjaardag vieren. Het was een poosje geleden dat we
nog eens een verjaardagsfeestje konden vieren.
Bedankt voor de traktaties!
verslag: juf Ann (kreeftjes)
SPELLETJES SPELEN!
In januari zijn de spelletjes van start gegaan. Alvast bedankt mama’s voor jullie bereidwilligheid.
Elke donderdag mogen enkele kleuters mee naar
de Hyacinthzaal om er te leren winnen en ook verliezen te leren aanvaarden. De spelletjes gaan
door van 14u45 tot 15u30. Mocht je dat ook graag
eens willen doen. Spreek me dan gewoon eens
aan of schrijf het in het heen – en weerboekje. verslag: juf Ann (kreeftjes)

Vogeltjes in de winter, een samenwerking tussen het 1ste leerjaar A en de goudvisjesklas.

NIEUW OP SJC
Beste ouders. Ik ben Emmily Schepens en vorig
jaar studeerde ik af aan de Arteveldehogeschool.
Vanaf 19 januari sta ik halftijds in het 2de leerjaar A
samen met juf Isabel. Ik zal elke maandag, dinsdag,
donderdag en vrijdag in de namiddag en op woensdag in de voormiddag de klas overnemen. Dit tot
aan de krokusvakantie. Ik hoop er een boeiende en
leuke periode van te maken samen met de kinderen. verslag: juf Emmily (2A)
Ik ben Cobie Deschamps. In juni 2014 behaalde ik
mijn bachelor lager onderwijs. Ik heb de opleiding
gevolgd via werkplekleren in VIVES Kortrijk. Op 18
november 2014 begon ik mijn eerste interim in het
tweede leerjaar van juf Anouk. Dit duurde twee weken. Normaal gezien zou mijn interim dan stoppen,
maar door de val van juf Isabel kon ik haar klas
overnemen tot aan de kerstvakantie. Nadien stond
ik halftijds in het tweede leerjaar en ging ik halftijds
gaan observeren in de klas van Juf Evy. Mijn interim verlengde nogmaals met als resultaat dat ik hier
al zeker mag blijven tot eind dit schooljaar. Het is
een plezier om met iedereen samen te werken.
verslag: juf Cobie (3B)
Mijn naam is Wendy Hancart en ik ben de mama
van Dilara. Ik ben kinderverzorgster van beroep en
sta sinds januari op toezicht tijdens de middagpauze. Vorige week was juf Patricia afwezig wegens
ziekte en mocht ik haar klasje twee dagen overnemen. De flinke kleutertjes hebben mij goed geholpen en het was heel leuk om eventjes in een klas te
staan. verslag: Wendy Hancart
Hallo, ik ben Vannessa Coysman, de mama van
Dilara Branteghem uit de kikkerklas. Mijn jongste
kindje Enora is net 1 jaartje geworden en ik heb
een aantal jaren als onthaalmoeke gewerkt. Dit
schooljaar help ik bij de middagtoezichten op de
speelplaats en geniet ik elke dag van het bezig zijn
met onze kleintjes op school. Momenteel help ik
ook in de keuken om de grote afwas te verwerken
nu Louiseke afwezig is wegens ziekte. Ik heb mij
ook, samen met mijn man, aangesloten bij het oudercomité om mee te helpen bij de feestelijkheden.
Zo zie je maar dat ik heel enthousiast bezig ben!
verslag: Vannessa Coysman
Ik ben Mathieu Meulenberg, gymleerkracht van beroep en vervang momenteel juf Catherine of soms
ook juf Nancy tijdens hun afwezigheden. In mijn
vrije tijd ben ik jeugdtrainer bij AA Gent en speel
zelf ook nog voetbal in competitie.
verslag: meester Mathieu (gymmen)

SFEERVOL KERSTCONCERT: OEFENING EN VERMAAK - 21 DECEMBER 2014
Na 2 uren rijden kwamen we zondag 21 december
omstreeks 16 uur aan in het verre Waalwijk in Nederland. Daar vond in de mooie en grote SintJanskerk een kerstmisconcert plaats met 3 koren.
Het Nederlandse koor was het huiskoor van Waalwijk, Liedertafel; de 2 anderen koren kwamen uit
Sint-Amandsberg, het volwassenenkoor Sint-Cecilia
o.l.v. Etienne Naessens en het kinderkoor
@Smileysing. van het Sint Janscollege o.l.v. juf.
Vicky Seghers. Het leeuwendeel van het concert
werd verzorgd door Liedertafel in samenzang met
het Sint-Ceciliakoor. Het Sint-Ceciliakoor verzorgde
met veel bravoure enkele mooie nummers. Het optreden van het kinderkoor @Smileysing werd ten
zeerste opgemerkt en gesmaakt. De kinderen van
het kinderkoor zelf waren laaiend enthousiast. Hoewel de stoelen hard waren verveelde dit concert
nooit. De aanwezigheid van ongeveer 600 toehoorders gaf telkens een daverend en welverdiend applaus. Wat ten zeerste werd geapprecieerd waren:
• de nummers gebracht door de solisten
• de begeestering van de dirigenten
• het slotnummer gebracht door de 3 koren
• de nummers met pit gezongen door het kinderkoor
• het nummer gebracht door het kinderkoor @Smileysing als aandenken voor juf Annick.
De samenzang met het publiek van de alom bekende liederen “De herdertjes lagen bij nachte” en
de Vlaamse versie van “Stille Nacht”, bracht de kerk in vervoering. De vrede, de vreugde en de
warmte van Kerstdag was duidelijk reeds aanwezig. Dergelijk concert is zeker voor herhaling vatbaar. Een optreden van het Sint-Ceciliakoor samen met het kinderkoor @Smileysing zou ook in
onze kerk van de Oude Bareel op de nodige belangstelling kunnen rekenen.
verslag: Clara en Leo
Een groot compliment aan het Sint-Cecilakoor en dirigent Etienne.
Van de drie hoogtepunten die ik naar mijn mening trof in het concert was in ieder geval het Russische nummer dat zijn koor gezongen heeft. Dit was zeer indrukwekkend en prachtig gezongen,
een topper van de middag. Overigens zonder het kinderkoor te kort te doen. Wij hebben hier als
koorleden natuurlijk minder van de act meegekregen maar dat was ook erg goed heb ik begrepen. verslag: Bert vd Nieuwenhuijzen - Koorlid Liedertafel
Een compliment voor u en uw koor. U heeft met het Sint-Ceciliakoor een mooie bijdrage geleverd
aan ons kerstconcert gisteren, ook de SMILEY-kindjes. Wij hebben genoten en lekker gezongen.
Iedereen was vol lof, ook de ruim 600 bezoekers. Hopelijk tot ziens.
verslag: Ad en Leny, lid Liedertafel LOV Waalwijk, Nederland
Op 21 december gingen we samen met het schoolkoor @smileysing
naar Waalwijk in Nederland. Daar gingen we naartoe om een kerstconcert te geven met het parochiekoor en andere Nederlandse koren.
Vlak voor het concert waren we op van de zenuwen, maar even later
ging het al een stuk beter en tijdens het avondmaal waren we allemaal heel enthousiast: frietjes! Tijdens de terugreis waren we al een
heel stuk kalmer en we keken ook naar een film. Toen we terugkwamen in Gent waren we heel blij en vooral moe! Kortom, een fantastische maar vermoeiende dag. verslag: Elise (6B) en Helena (3A)

KALENDER FEBRUARI 2015
2
3
5
9
6
12
13
16
18
20
23
25
27

NIEUWE PEUTERS - instapmoment - KLEUTERS - viering Lichtmis - VM
5B - medisch onderzoek - VM
12-JARIGEN - infoavond SJC Humaniora 19.30
6de LEERJAAR - oudercontact: bespreking studiekeuze
3B - medisch onderzoek - VM
PEUTERS instap 23/2 - bezoekmoment - 14.45 tot 15.30
KLEUTER & LAGER - dikke truiendag
KLEUTER & LAGER - dikke truiendag en carnaval op school
begin krokusvakantie
Aswoensdag = startdag 40-dagentijd
einde krokusvakantie
NIEUWE PEUTERS - instapmoment
5C - medisch onderzoek - VM
pedagogische studiedag - vrijaf voor alle leerlingen
quiz - organisatie oudercomité

IEDEREEN SPORTIEF
Na de openingsshow van het sportief jaar zijn de volgende leerjaren al zeer
actief geweest. Alvast een voorsmaakje maar op het schoolfeest zal nog veel
meer te zien zijn! Het 6e leerjaar ging roeien, leerlingen van de studie speelden tafeltennis en kleuters gingen limbo dansen. verslag: juf Nancy (gymmen)

LIEF EN LEED
GEBOORTES
PREMER ARIS - 06/01/2015 - broertje van Alexia Premer (dolfijntjes, instap april)
DE LOORE LIZE - 06/01/2015 - zusje van Eline De Loore (octopusjes)
OVERLIJDENS
DE MEESTER JEAN - 06/01/2015 - grootvader van Stef De Meester (5B)
BOGAERT LUCETTE - 11/01/2015 - overgrootmoeder van Arnaud (3A) en Fleur Vliegen (5B)
DE GRIEVE GERARD - 15/01/2015 - grootvader van meester Geert De Grieve (ICT en beleids
medewerker) en juf Stefanie (1C) en overgrootvader van Ona De Grieve (eendjes)
SELIS PAULA - 16/01/2015 - overgrootmoeder van Emily De Doncker (2C)
ADRIANA BUYCK - 28/01/2015 - grootmoeder van Jack Vertongen (snorkeltjes)
AGNES VAN STREYDONCK - 29/01/2015 - mama van Joeri Roels en schoonmama van Tina
Bouchier (leden oudercomité) en oma van Pyotr Roels (5A)

TIP VAN DE MAAND
WIE ZICHZELF KENT IS MILD VOOR EEN ANDER
Bond zonder Naam
Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Halvemaanstraat 139 - 9040 Sint-Amandsberg

