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Beste ouders, beste meisjes en jongens,…
Ondertussen zijn we aan de 2de kaars van de adventskrans toe en gaan we in rechte lijn richting
Kerst. Er zijn nog tal van activiteiten gepland voor we de adventsperiode afsluiten; samenzang, actie VZW Noodleningen, gebedsviering, kerstontbijt, kerstdrink, …
Het was alweer druk op school, zowel voor de leerlingen, leerkrachten als het oudercomité. Maar samen maken we er een mooi eindejaar van met tal van leuke herinneringen
aan dit schooljaar. Ook ons schoolkoor maakt nog een buitenlandse trip met een kerstoptreden in Nederland.
Laten we er voor straks een vredevolle kerst en een gezond eindejaar van maken
en ik hoop jullie allen in blakende gezondheid terug te zien begin januari 2015.
Met vriendelijke groeten,
Kurt Rotsaert, directie
SINTERKLAAS OP BEZOEK
We stonden allemaal klaar voor de komst van Sinterklaas. Hij kwam dit schooljaar te voet. Alle
kleuters en leerlingen gingen bij Sinterklaas op bezoek. Elke klas zong een lied, deed een dansje
of toonde een toneeltje. 's Middags gingen we naar de gymzaal om onze Sintrap te doen. We kregen heel veel koekjes. Het was een leuke dag. We kregen autootjes die je zelf in elkaar moet steken en die vooruitgaan met een motortje.
verslag: Pieter Van den Akker en Brent Silkyn (6A)

Beste ouders,
U wordt van harte uitgenodigd op onze kerstdrink op vrijdag
19 december om 15.15 uur voor een glaasje warme wijn of
chocolademelk.
de directeur en het oudercomité
Fijne Kerstdagen !!!
vanwege het oudercomité
St-Janscollege Oude Bareel

EEN KLAS VOL MUZIEK
Deze maand werd er veel muziek gespeeld. De
kinderen zongen liederen en begeleidden die
met muziekinstrumenten. De juf speelde op haar
ukelele, terwijl de kinderen zongen en dansten.
We maakten ook een schuddoos in de vorm van
een mannetje. We luisterden naar klassieke muziek en deden muziekinstrumenten na met gebaren. verslag: juf Marleen (1A)
HOERA, EEN PEN
Op maandag 3 november had de juf een verrassing bij. Het waren nl. onze nieuwe pennen.
Hoera, wat zijn we fier nu we met pen mogen
schrijven! verslag: juf Marleen (1A)
GOLVEN IN DE ZEE
Op oceaanmuziek, mochten we als dolfijnen met
onze handen duiken in de zee. Daarna maakten
we golven met verf, vetkrijt en stiften op een
groot blad. Achteraf mochten we er vissen, dolfijnen en zeewier bijtekenen. Zo kregen we een
echte onderwaterwereld. De volgende dag leerden we de letter v schrijven in lopend schrift.
verslag: juf Vicky (1B)
SPEELGOED SINTERKLAAS
In de klas werken wij rond het thema ‘speelgoed/
Sinterklaas’. Naar aanleiding van dat thema, onderzochten wij verschillende gezelschapsspelen.
Ook leerden we hoe we fijn kunnen samenspelen. Op donderdag mochten we dit alles samen met
mama’s, oma’s en een papa uittesten. Het werd superfijn, de tijd vloog voorbij.
verslag: juf Stefanie (1C)

GEZELLIGSCHAPSPELLETJES SPELEN
MET HET ZESDE LEERJAAR A
Het zesde leerjaar ontcijferden de spelregels
van de gezelschapsspelletjes uit onze klas. Op
vrijdagnamiddag kwamen ze samen met ons
spelen. Dit was zeker voor herhaling vatbaar!
verslag: juf Isabel (2A)

WELKOM LEESMAKKERTJES
Onze leesmakkertjes uit het vijfde leerjaar kwamen terug op bezoek. Dit doen ze vanaf nu elke
woensdag. Dan lezen de kinderen van het tweede en het vijfde samen in een boekje. Tussendoor
worden er vragen over het verhaaltje beantwoord. Zo oefenen we niet alleen het technisch lezen,
maar ook het begrijpend lezen.
verslag: juf Veroniek (2C)
HERFST IN ZICHT
Op 13 november zijn we naar het park Westveld
gewandeld omdat we de natuur in de herfst eens
van dichterbij wilden bekijken. We hebben een tak
versierd. We speelden veel leuke spelletjes. We
hadden een gids die ons meer vertelde over de
natuur. We waren geblinddoekt om de bomen te
voelen. Daarna brachten ze ons naar een andere
plek en dan moesten we die boom terugvinden
zonder blinddoek. Het was leuk in het bos want we
mochten raden waar de andere groep een foto
had getrokken. We hebben heel veel nieuwe dingen geleerd. verslag: juf Katrien (3A)
EEN TONEELTJE ZONDER TEKST OF BEWEGING
We gingen enkele keren naar de gymzaal om een
“levend schilderij” te maken. De eerste keer kregen we een beschrijving van de juf… We moesten
in vier taferelen zonder tekst en met stilstaande
beelden, tonen hoe mensen kunnen genieten van
een namiddag aan zee… tot wanneer het begint te
regenen. De tweede keer mochten we zelf een
sprookje uitkiezen om voor te stellen in enkele stilstaande taferelen. Het was leuk dat sommige kinderen ook wat kleding en accessoires hadden
meegebracht om hun personage voor te stellen.
Laat ons hopen dat de andere leerlingen nu gemotiveerd zijn om dit bij een volgend toneeltje ook te
doen. Volgende keer spelen we met tekst, die we
uit het hoofd moeten leren en dan mogen we ons
ook volop bewegen tijdens het toneel spelen.
verslag: juf Riet (4A)
ZWEMKAMPIOEN
3 november 2014 … na een korte vakantie werd iedereen terug in
de klas verwacht. Doch wat bleek? Tineke was er niet. Wat zou er
gebeurd zijn? Na de middag kwam ze toch op school opdagen.
Enkele leerlingen bestormden haar met vragen: “Waar was je?
Was je ziek? Had je pech met de fiets?…” Maar nee hoor. Ze was
naar Ipswich (Engeland) geweest om er deel te nemen aan een
internationale zwemcompetitie. Daar heeft ze onze kleuren verdedigd. Ze kwam terug met 3 medailles goud (200m schoolslag), zilver (200m rug) en brons (50m vrije slag). Na een zwaar feestje en
een lange terugweg was ze pas laat in de nacht in haar bedje gekropen. Vandaar dat ze maandagmorgen nog een beetje moest
uitslapen. Proficiat met de geleverde inspanningen en de behaalde resultaten van ons allemaal, Tineke. Hopelijk blijf je de medailles aan elkaar rijgen.
verslag: meester Dirk (5A)

BLACK & WHITE PARTY
28 november vrijdagnamiddag 14u. Een koude, kale zaal…
Vier uur later was diezelfde zaal een ware cocktailbar. Sfeerdoeken werden omhoog gehangen, een cosy hoek werd geïnstalleerd, een cocktailbar geplaatst, het podium omgetoverd tot een waar klank- en lichtspektakel , de dj nam zijn deel in van de zaal, partytafels verspreid over de
hele zaal. Enkel het publiek ontbrak nog. Zeven uur later kwamen de
eerste partypeople binnen in de dancetemple. De eerste cocktails werden door de ad interim bartenders geserveerd. Acht uur later was die koude, kale zaal een waar
‘mini-Zeverrock’. Met een live optreden van Full Shot, waarbij 1/5 van de band voor een thuispubliek speelde. Na het live optreden toverde onze house dj JP het parochiaal centrum om tot een
ware dans-arena. Iedereen sprong, danste, lachte,…allemaal mensen die de voorbije werkweek
ontspannen het weekend tegemoet gingen. Dertien uur later was iedereen voldaan van spijs en
drank en werd het stilaan tijd om de dancetemple terug naar zijn oorspronkelijke staat te brengen.
Vijftien uur later was de koude, kale zaal van het Parochiaal Centrum van de Oude Bareel terug.
De samenwerking tussen leerkrachten en oudercomité was de perfecte cocktail om er alweer een
spetterende avond van te maken. verslag: Bart Silversmet (papa van Thyana 4A en Ylena 1B)

ADVENT
Tijdens de adventsperiode komen de kleuterklassen en de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar elke maandagochtend samen
om adventsliedjes te zingen. Omdat zondag de eerste week van
de Advent begon, maakten we in de klas al een mooie adventskrans. Met groene, frisse takken, mooie versiering en vier rode
kaarsen. We leerden ook een lied over de Advent. Het is nu hoopvol uitkijken naar Kerstmis. verslag: juf Vicky (1B)

PANNENKOEKENBAK
Dinsdag 25 november was het naar jaarlijkse gewoonte terug de pannenkoekennamiddag ter gelegenheid van de naamdag van Sint Janberchmans. De avond voordien was er reeds 60kg deeg gemaakt, zodat Willy en Peter om 10 uur met volle moed en nog meer goesting aan hun bakmarathon
konden beginnen. Tegen 13 uur was er reeds een grote voorraad pannenkoeken aanwezig en stond
er voor elke klas een plateau met wit en bruine suiker klaar. Drie mannen en vijf vrouwen maakten
dat er een vlotte verdeling naar elke klas gebeurde. Het grote verschil met vorig jaar was dat de pannenkoeken onbelegd naar de klas gebracht werden. Zo waren ze nog goed warm en kon elk kind
zelf kiezen wat er op zijn/haar pannenkoek kwam. Niet alleen de leerlingen, maar ook de leerkrachten, de poetsdames, de secretaresses en andere helpende handen mochten genieten van een verse
pannenkoek. Voor de directeur hadden we zelfs voor een speciaal groot formaat gezorgd.
Tegen 15.15 uur was elke klas bediend. En na 6 uur bakken, zag Willy rond 16 uur de bodem van de
deegkom. Het aantal pannenkoeken dat we baktent, hebben we niet geteld, maar dat het er meer
dan 600 waren, is wel zeker. De ene was al wat dikker dan de andere, maar dat was volledig te wijten aan de iets minder deskundige bakker van het laatste uur. Ze hebben gesmaakt en volgend jaar
zijn we terug op de afspraak.
verslag: Sofie Vermeulen (mama van Slos Hannelore 5A en Lucas 3A)

HET KRIEBELTEAM
Op vrijdag 21 november werden alle kleuters en leerlingen van onze school onderworpen aan een
luizen– en netencontrole door het kriebelteam. Dit team bestaat uit bereidwillige mama’s en het CLB.
Het CLB organiseerde deze luizencontrole en gaf een initiatie aan het kriebelteam. Het resultaat van
het onderzoek was zeer bevredigend: in de kleuterschool was 98,3 % luizen en netenvrij. Een aantal
kleutertjes moeten nog opgevolgd worden. In de lagere school was 93,87 % luizen en netenvrij. Ook
hier moeten enkele leerlingen goed opgevolgd worden. Jullie kregen allemaal een brief mee hoe je
luizen en neten kan bestrijden. Gelieve deze brief goed bij te houden. Op schoolgebied was dus 95,80 % luizen en netenvrij, wat we als een succes konden beschouwen, maar het kan altijd beter. We willen jullie ouders alvast bedanken voor jullie
inzet hiervoor. Het kriebelteam zal dit schooljaar nog een tweetal keer actief zijn op
onverwachte momenten. Ik wil alvast ook de mama’s uit het kriebelteam en het
CLB bedanken voor hun inzet en hun enthousiasme.
Kurt Rotsaert, directie

BEZOEK HUIS VAN DE SINT
Op donderdag 13 november mochten we met alle tweede kleuterklasjes van onze school op bezoek naar het huis van de Sint in Sint-Niklaas. In het grote huis toonde “SportPiet” alle kamers.
We zagen zelfs het toilet van de Sint. Wat was het allemaal indrukwekkend! De Sint en het paard
waren nog onderweg met de stoomboot. Er waren alleen enkele Pieten die het huis in orde
brachten… in afwachting van hun komst. Dat het nu maar vlug 5 december is want dan komt de
Sint naar onze school … Joepie. verslag: juf Ann (kreeftjes)

HERFSTSCHOONMAAK
Op donderdagnamiddag 6 november gingen de kleuters van de octopusklas en de leerlingen van
1A aan de slag in de tuin. Een massa herfstbladeren werd opgeruimd en op de moestuin gegooid
als winterdeken. verslag: meester Johan (octopusjes)

KABOUTERPAD
Vrijdag 24 oktober gingen de octopusjes, de eendjes en de kreeftjes op zoek naar kabouters in
de schooltuin. Eerst vonden we echte vliegenzwammen en daarna kwamen meer dan 60 kabouters te voorschijn. Gelukkig waren er enkele kaboutermama’s om mee te helpen. Eén mama
zorgde voor de fotoreportage. Bedankt allemaal. Spijtig van het druiligere weer maar dit hield de
kabouters niet tegen om veel te spelen. verslag: meester Johan (octopusjes)

PAROCHIAAL
NIEUWJAARSFEEST
OUDE BAREEL
zondag 11 januari 2015
9.45 uur gezinsviering
aansluitend gratis receptie in de kerk
mogelijkheid tot middagmaal
op het menu:
frietjes met stoofvlees
groenten of appelmoes
volwassenen: 13 euro
kinderen: 7 euro

keuze uit verschillende desserts
(niet in de prijs inbegrepen)

inschrijven telefonisch of e-mail
ten laatste maandag 5 januari 2015
via Boone-De Bondt 09/229 12 96
hilde.debondt@telenet.be
via Etienne Naessens 0478 56 54 28
etienne.naessens2@telenet.be

KALENDER JANUARI
3
5

13
15
16
19
20
23
26
27
28
30

einde kerstvakantie
NIEUWE PEUTERS - instapmoment
2de KLEUTERKLAS - nieuwjaarsreceptie - VM
KREEFTJES - medisch onderzoek - VM
5de en 6de LEERJAAR - start herhalingsperiode
4B - uitstap: Museum voor Schone Kunsten - NM
5de LEERJAAR - start proefwerkperiode
6de LEERJAAR - uitstap: SJC-humaniora Heiveldstraat
3A - medisch onderzoek - NM
oudercomité - vergadering om 20.00
4C - uitstap: Museum voor Schone Kunsten - NM
EENDJES - medisch onderzoek - VM
6de LEERJAAR - start proefwerkperiode
4A - uitstap: Museum voor Schone Kunsten - NM
3de LEERJAAR - uitstap: STAM
5de en 6de LEERJAAR - einde proefwerken
3de LEERJAAR - bibliotheekbezoek - NM
2de LEERJAAR - uitstap: spelcarrousel - Gentbrugge - VM
6de LEERJAAR - uitstap: beroepenhuis
PEUTERS instap 2/2 bezoekmoment van 14.45 tot 15.30
PEUTERS instap 5/1 - oudercontact
LAGER 3de perioderapport en syntheserapport

ACTIE NOODLENIGEN
Woensdagochtend kwamen de mensen van VZW Noodlenigen. Ze
hebben een winkeltje dicht bij de school. Ze vertelde wat ze daar
allemaal verkochten bv.: een muts, jassen, schoenen, handschoenen, … Ze gaven ons uitleg wat er in een voedselpakket kan zitten
bv.: koekjes, drinken, shampoo, … Wij kregen een blad (toetsje)
van de leerkracht. We moesten vragen oplossen over wat ze verteld
hadden. We hopen veel in te zamelen voor deze organisatie.
verslag: Maarten en Hannelore (5A)
LIEF EN LEED
OVERLIJDEN
ANNE HILGERT - 13/11/2014 - oma van Stan Noels (3B) en Lotte Noels (zeepaard)
EMIEL MAES en GEORGETTE CAUWELS - 13/11/2014
overgrootouders van Maïté Baeyens (3A) en Jente Baeyens (zeepaardjes)
ARLETTE GOMBEER - 05/12/2014 - oma van Laure Michiels (5A)
JULIEN DE KEUKELEIRE - 11/12/14 - papa van juf Evelien (6A) en opa van
Nicolas (octopusjes), Améline (zeesterretjes) en Lauranne Vermeulen (dolfijntjes)
GEBOORTES
MIEL VAN HOECKE - 05/11/2014 - broertje van Kato Van Hoecke (snorkeltjes)
ALESSANDRO COLLE - 05/11/2014 - broertje van Alicia Colle (2C)

TIP VAN DE MAAND

Elke kleine attentie is groot.
Bond zonder naam
Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Halvemaanstraat 139 - 9040 Sint-Amandsberg

