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Beste ouders, beste meisjes en jongens,…
Wat gaat het schooljaar snel. We staan al met één been in de paasvakantie en we hebben er weer
een heuse marathon opzitten. Ons vastenproject is alweer een schot in de roos, we steunen dit
jaar opnieuw Esperanza in Cuba en Broederlijk Delen. We organiseren dit schooljaar terug een sobere maaltijd en er stond een grote sponsortocht op het programma. De opbrengsten zijn alweer
een enorm succes: we hebben maar liefst 1.608,94 euro opgehaald voor Broederlijk Delen en voor
Esperanza 3.239,03 euro! We willen langs deze weg dan ook alle sponsors en ouders hartelijk bedanken. We willen ook de firma Soep+ bedanken voor de extra inspanning bij het leveren van de
soep voor de sobere maaltijd. Bedankt mama Barbara.
Het schooljaar zal na de paasvakantie heel snel voorbij zijn. De leerlingen van het 3de leerjaar vertrekken meteen na de paasvakantie op openluchtklas naar het Verloren Bos in Lokeren. We wensen hen een fijne en leerrijke week toe.
We willen jullie ook allemaal uitnodigen op ons schoolfeest en gezellige BBQ op zaterdag 30 mei.
Ondertussen gaan we op ons elan verder met de voorbereidingen van onze sportdagen, schoolreizen, Eerste Communie, Heilig Vormsel en de afscheidsviering 6de leerjaren. We zitten dus duidelijk
niet stil en hebben nog heel veel energie om aan de slag te gaan tijdens de maanden april, mei en
juni. We wensen al onze leerlingen en hun familie een deugddoende vakantie toe!
Kurt Rotsaert, directie
PANDORA PIXEL
Vandaag brachten we een bezoekje aan Pandora
Pixel. Eerst bekeken we een filmpje van rampen
die allemaal uit de doos van Pandora kwamen.
Daarna werden we in groepjes verdeeld en mochten we opdrachten uitvoeren. Toen we alle opdrachten hadden opgelost konden we de puzzel
leggen. Nadien vertelden we in het museum over
ons onderwerp. Op het einde bekeken we nog een
filmpje en maakten we een mooie tekening met
fluostiften. We hopen op een mooie wereld!
verslag: Pieter en Ivanna (6A)
WERELDWATERDAG
Op vrijdag 20 maart was het wereldwaterdag op
onze school. Met een klein toneeltje werd de kinderen duidelijk gemaakt dat wij overal kraantjes
hebben met zuiver drinkwater. Maar dat ze in het
Zuiden uren moeten stappen om water te halen.
De kinderen werden warm gemaakt om geld in te
zamelen voor hun sponsortocht. Op donderdag 2
april gingen we dan op sponsorwatertocht.
verslag: juf Marleen (1A)

DE EURO
In de klas leerden we over de euro. We moesten eerst het verschil kennen tussen de muntstukken
en de biljetten. Dat was nog heel moeilijk. Daarna leerden we gepast betalen. De juf bouwde een
winkel in de klas en wij moesten in groep alles betalen wat de juf had gekocht. Op maandag
mochten we zelf een winkeltje maken in de klas en speelden we in ons groepje hoe je moet winkelen. Binnenkort krijgen we ook een toets om te zien of we het nu echt goed begrepen hebben.
verslag: juf Vicky (1B)

SCHRIJFSTER OP BEZOEK
Vrijdag 13 maart kwam Anneriek Van Heugten
op bezoek. Ze is een schrijfster en schreef een
serie: De Zes. Ze heeft de klas meer te weten
laten komen over haar boeken. We mochten ook
vragen stellen. Anneriek is afkomstig van Nederland. Alle hoofdrollen werden ons voorgesteld en
dat zijn Amber, Daan, Margot, Chima, Lesmet en
Lars. Ze heeft zes boeken en elk boek gaat over
een kind. Er werden van haar zes boeken spannende stukjes voorgelezen. Het was een interessante en boeiende namiddag!
verslag: juf Cobie (3B)
DESIGN MUSEUM
Donderdag 19 maart 2015 gingen we op stap naar het Design museum te Gent. We keken naar
allerlei soorten vazen, naar hun vorm, naar het materiaal waaruit ze gemaakt waren,… We mochten ook zelf vazen tekenen in een boekje dat we gekregen hadden. Met al deze informatie gaan
we in onze klas als echte kunstenaars onze eigen ‘kunstige vaas’ ontwerpen. Benieuwd naar het
resultaat? Kijk dan eens op onze site!
verslag: juf Stefanie (1C)

NAAR DE KINDERBOERDERIJ
In de voormiddag broodjes bakken en een ritje op de pony of de ezel. Tijdens de namiddag mochten
we alle dieren eten geven. Met een emmertje kwamen de schapen en geiten heel dicht. Tijdens de
hagelbui even op de hooizolder kruipen. De konijnen en cavia’s aaien. Het varken even goedendag
zeggen. Ook de kippen, ganzen, eenden en duiven kregen brood. Dank je wel boerin, je vertelde
ons veel over de dieren! Ook de kippen op onze school verdienden onze aandacht.
verslag: juf Isabel (2A)

DE ZONSVERDUISTERING
Om vrijdag 20 maart, rond half 11 was het eindelijk zover. Het wachten werd beloond en de wolken
schoven even weg. Zo konden we met z’n allen de gedeeltelijke zonsverduistering bewonderen! We
zetten allemaal ons brilletje op en… zagen dat het mooi was! De eclipsbrilletjes en de geknutselde
brilletjes die Evi meebracht naar school zorgden ervoor dat we alles heel goed konden zien. We willen de ouders van Evi langs deze weg bedanken voor het verzamelen en maken van deze toffe brilletjes! Het was echt de moeite waard! Bedankt! verslag: juf Veroniek (2C)

UITLEG OVER AFVAL!
Op 24 februari moesten we de afvalkalender van IVAGO
meebrengen naar school om eens grondig te bekijken
welke informatie daar allemaal op terug te vinden is. Op
donderdagnamiddag 26 februari kwam een mevrouw naar
onze klas en ze goot haar zak met afval zomaar leeg op
onze vloer! Ze wilde ons uitleg geven over wat er gebeurt
met ons afval. Hopelijk zijn we nu allemaal een beetje gemotiveerd om mee zorg te dragen voor ons milieu, anders
verandert onze wereld in een ongezonde vuilnisbelt.
verslag: juf Riet (4A)

SNEEUWSCHOOL 6DE LEERJAAR
Het volledige verslag van de sneeuwschool kan je terugvinden op onze website. Hierbij alvast een kort overzicht van de activiteiten, geschreven door leerlingen.
DONDERDAG 5 MAART
Rond 18.35 uur reden we de grens over en om 19.15
uur konden we ons aanmelden in het hoofdbureau van
Jeka voor de laatste formaliteiten en dan verder naar
Holzgau. Daar aangekomen maakten we nog snel kennis met de vertrekkende groep De Krinkel uit Ruisbroek
en sleurden we onze koffers naar ons heem Waldrast.
VRIJDAG 6 MAART
Bij onze skileraar Werner was het super leuk. Het was
wel wat sleuren met de skischoenen en latten. Bij de skipiste was het moeilijk om onze skischoenen aan te doen
maar voor de rest was het super leuk. We hebben wat
basisoefeningen gedaan. Daarna mochten we al van het
laagste punt naar beneden skiën. Sommige oefeningen
waren moeilijk, andere makkelijk en leuk.
ZATERDAG 7 MAART
Het was super want er was zoveel sneeuw en we konden een iglo bouwen. Op een andere plaats kon je met
je poepsleetje of plastiekzak naar beneden rodelen. Op
het einde waren onze voeten en jassen natuurlijk wel
nat. Om nooit te vergeten. Na deze mooie sneeuwpretactiviteit en een cacaomoment kregen we een lesactiviteit (jawel op zaterdag!). Nadien kregen we tijd om onze
brieven en ansichtkaarten te schrijven en om te genieten van een verkwikkend stortbad.
ZONDAG 8 MAART
Eerst zijn we naar het kasteel Hohenswangau gestapt
van de papa van Koning Ludwig (Maximiliaan I). Iedereen vond het heel mooi. Daarna wandelden we naar
één van de drie kastelen van Koning Ludwig II:
Neuschwanstein. Dit kasteel staat bovenop een rots en
wordt daarom ook soms het sprookjeskasteel genoemd.
Bij het begin van de tekenfilms van Wall Disney komt dit
kasteel heel vaak voor met een sprookjesfee op de
voorgrond. Koning Ludwig wou een nog groter kasteel
bouwen en hij is daar wondermooi in geslaagd. Ludwig
II is tijdens de bouwafwerking overleden en daarom zijn
heel wat verdiepingen nooit gemeubeld. Delen ervan
zijn nu ingericht als museum, filmruimte, winkeltje,…

MAANDAG 9 MAART
Voor het rodelen bleven we in ons eigen dorp Holzgau en
stapten we van ons heem Waldrast naar de kerk. De rodelbaan ligt net tussen de kerk en ons skiveld. Daar het
vandaag heel warm was en we deze avond nog wilden
rodelen ging de verantwoordelijke de rodelbaan extra
goed verzorgen. Dit zullen ze ook op het skiveld doen zodat we tot eind deze periode ter plaatse kunnen skiën. Met
een tractor van een plaatselijke landbouwer werden we,
op de sleeën aan elkaar geketend, op de helling naar boven getrokken. Nadien kregen we het startsein om beurtelings af te dalen. Zo konden we 3 keer de rodelbaan op en
af sleeën.
DINSDAG 10 MAART
In het zwembad in Steeg hebben we veel pret beleefd. We
hebben bommetjes gemaakt en zijn van de glijbaan gegleden. We hebben ook effe gerust in het bubbelbad en hebben daarna elkaar helemaal bekogeld. Daarna hebben we
ons gedoucht. Nadien reden we met de bus terug naar
huis en genoten we van de verjaardagsreceptie. Als
avondactiviteit werden we door 3 waarzeggers (madame
Zaza, meneer Bardy en tovenaar Merlijn) op een gastoptreden verrast. De presentatrice van de avond was
‘Aurore’. We werden in 7 groepen verdeeld en we probeerden zoveel mogelijk punten te verdienen.
WOENSDAG 11 MAART
Voor de afsluiter van deze avond trokken we naar onze
kamers om ons op te smukken voor de ‘Gala fuif’. Hier
spreken de sfeerbeelden boekdelen. Nadien was het tijd
om de sneeuwklassers te feliciteren voor de goede opvolging van de afspraken, en het welslagen van deze periode
en alle begeleiders te danken voor hun inzet om van deze
sneeuwschool opnieuw een onvergetelijk avontuur te maken.
DONDERDAG 12 MAART
Het was super vandaag! We mochten eerst wat inoefenen
en daarna was het de slalomwedstrijd, tegen tijd. Alle
leerlingen en leerkrachten deden mee. De winnaars van
de gevorderden kregen een beker en de anderen een medaille. Op het einde bedankten we de skileraars met een
doosje pralines. Daarna moesten we ons skimateriaal inleveren. Dan volgde de laatste namiddagwandeling. De
hangbrug van Holzgau boven de Lech tussen twee bergkloven was heel speciaal. Wanneer je erop stapte was het
wel een beetje eng. Er waren kleine gaatjes onder onze
voeten. Aan de overkant van de brug was er een houten
gems met enkele bankjes errond.
VRIJDAG 13 MAART
Bedankingsmailtje van een ouder: dankjewel voor de
steun en de info de afgelopen dagen! Ik heb een gelukkige dochter teruggekregen die een fantastische ervaring
heeft gehad door de inzet van jullie allemaal! Een dikke
proficiat voor de organisatie en de begeleiding en een
welgemeende dankuwel!

UITSLAG VELDLOOP LAGERE SCHOOL 20 MAART 2015
MEISJES 1STE LEERJAAR

JONGENS 1STE LEERJAAR

1 Hollants

Lycia

V

1A

1 Vidts

2 Goossens

Minne

V

1C

V

1B

3 Silversmet Ylena

M

1A

2 Van Damme-Verschraegen Charlie

M

1C

3 Mutlu

M

1B

MEISJES 2DE LEERJAAR

Thibault
Bünyamin
JONGENS 2DE LEERJAAR

1

Weyn

Laura

V

2B

1 Vanhoecke

Michiel

M

2C

2

Rooms

Hanne

V

2B

2 Erfurt

Alexander

M

2A

3

Colle

Alicia

V

2C

3 Van Durme

Felix

M

2A

JONGENS 3DE LEERJAAR

MEISJES 3DE LEERJAAR
1 Borin

Loranne

V

3A

1 Verzeele

Corneel

M

3A

2 Goeminne

Anaïs

V

3B

2 Boone

Fons

M

3A

V

3B

3 Fraeye

Simon

M

3A

3 Schampaert Anelka
MEISJES 4DE LEERJAAR

JONGENS 4DE LEERJAAR

1 Eriksson

Elena

V

4C

1 Silkyn

Joran

M

4A

2 Van den Bussche

Elise

V

4C

3 Eriksson

BriƩ

V

4A

2 Verkercke
3 Azak

Yarne
Ardil

M
M

4A
4C

MEISJES 5DE LEERJAAR
1 Van Deynse

Tineke

JONGENS 5DE LEERJAAR
V

5A

1 Edebiri

Uyioghosa

M

5A

2 Gonzalez Y Alonso Laura

V

5A

3 Vliegen

V

5B

2 Vanhoecke
3 Coppens

Wouter
Lander

M
M

5C
5C

Fleur
MEISJES 6DE LEERJAAR

JONGENS 6DE LEERJAAR

1

Gemeen

Ilone

V

6B

1 Verzeele

Felix

M

6B

2

UyƩerschaut

Amber

V

6A

2 Van Durme

Jacob

M

6B

3

Audenaert

Britney

V

6A

3 Fraeye

Ralph

M

6B

VELDLOOP
Op vrijdag 20 maart hoorde je het startschot van
de veldloop. De spannende wedstrijd vanaf het
1ste leerjaar tot het 6de leerjaar was moeilijk. Het
1ste tot het 4de had dezelfde route, het 5de en 6de
had een moeilijkere route. De veldloop was heel
de middag bezig. De winnaars van de meisjes
van het 5de leerjaar waren:1ste Tineke, 2de Laura,
3de Fleur. De winnaars van de jongens van het
5de leerjaar waren: 1ste Uyi, 2de Wouter en 3de
Lander. Ze vonden het wel vermoeiend om zo
veel te lopen. Sommige leerlingen konden niet
meedoen of hadden zich pijn gedaan tijdens de wedstrijd. We moeten de appelmadammen bedanken voor de lekkere appels. verslag: Hannelore en Maarten (5A)
QUIZ OUDERCOMITE
27 februari 2015 was het weer zover: de jaarlijkse quiz, georganiseerd door het oudercomité. Dit jaar was het reeds de negende editie. Maar liefst 23 teams zakten af naar de sporthal in de
Beelbroekstraat voor een avondje vraag en antwoord, puzzels
en praktische proeven. Ook dit jaar was er weer hard gewerkt
voor een goed evenwicht tussen kennisvragen, beeldmateriaal, en muzikale fragmenten: kortom
voor elk wat wils. De praktische proef omvatte het in elkaar puzzelen van een dambord. Bij de
ene lukte deze opdracht al beter dan bij de andere. Uiteindelijk, en met de nodige tips, kon elke
ploeg ,soms met enige trots en opluchting, de puzzel wel laten passen. Naarmate de avond vorderde, werd duidelijk dat er een viertal ploegen gingen voor de overwinning. En het werd een nek
-aan-nek race tot op het einde. Pas bij de laatste ronde werd duidelijk dat ploeg 1 de uiteindelijke
winnaar was. Zij mochten een mooie prijs in ontvangst nemen. Ook plaats 2 en 3 deelden in de
prijzen. Volgend schooljaar staat een jubileumeditie op het programma en we willen hier opnieuw
een leuke avond van maken. Hou alvast een plaatsje vrij in je agenda rondom februari 2016.
verslag: Claudia Beerens (lid oudercomité)

KALENDER APRIL 2015
1
2
3
5
6
17
20
24

LAGER - paasviering (voormiddag)
KLEUTER & LAGER - sobere maaltijd
PEUTERS instap 20/4 bezoekmoment - 14.45 tot 15.30
LAGER - sponsortocht Broederlijk Delen (namiddag)
Pasen
start paasvakantie
einde paasvakantie
NIEUWE PEUTERS - instapmoment
1ste KLEUTERKLAS - naar de boerderij
3de LEERJAAR - vertrek openluchtklas - Verloren Bos - Lokeren
3de LEERJAAR - terugkomst openluchtklas - Verloren Bos - Lokeren

LEESMAKKERTJES
Samen lezen met een vriendje uit het vierde leerjaar
(4C) is leuk. We doen dit vanaf nu elke dinsdagochtend een half uurtje. Elk kindje van het eerste leerjaar wordt begeleid door een jongen of meisje uit het
vierde leerjaar. Dit om de kinderen van het vierde
het gevoel van verantwoordelijkheid bij te brengen
en om de kinderen van het eerste optimale leeskansen te bieden. We gaan ervoor!
verslag: juf Vicky (1B)

LIEF EN LEED
GEBOORTES
ALIXE DE WISPELAERE - 22/02/2015
dochtertje van juf Evy (3B)
Liefde, zo mooi en zo fijn.
Nog meer liefde te delen
nu we met z’n vieren zijn.
We wensen juf Evy en haar man een dikke proficiat met de geboorte van hun tweede dochtertje.
Directie en het leerkrachtenteam
ERIC WANG-YE - broertje van Louis Wang (zeesterretjes) - 30/12/2014
MICHIEL ROBEYST - broertje van Julie Robeyst (dolfijntjes)- 29/03/2015

TIP VAN DE MAAND
KIJK MET JE OGEN EN ZIE MET JE HART
Bond zonder Naam
Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Halvemaanstraat 139 - 9040 Sint-Amandsberg

