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Beste ouders, beste meisjes en jongens,…
Aangezien directeur Kurt Rotsaert voor een lange tijd afwezig zal zijn na een zware operatie, schrijf
ik voor het eerst een voorwoordje in deze nieuwsbrief.
Er staat de volgende weken nog heel wat op het programma, georganiseerd door de leden van het
oudercomité. Vrijdag 27 november is er de Black & White Cocktail party. Iedereen is van harte welkom! Op woensdag 2 december kunnen de ouders van de 5des en de 6des de voordracht leren
leren bijwonen en op dinsdag 8 december is er een voordracht over gezonde voeding bij opgroeiende kinderen. We verwachten de Sint op vrijdag 4 december. Alvast heel wat om naar uit te kijken. Vriendelijke groeten, juf Patricia, directie ad interim
DE GROTE VOORLEESDAG
Bedankt aan alle (groot)ouders die maandag 23 november in het kader van de "Grote Voorleesdag" kwamen vertellen op onze school of de voorleesdag op een andere manier ondersteunden.
Zonder jullie zou deze superleuke voormiddag niet mogelijk geweest zijn. Het werd nog maar eens
duidelijk dat (voor-)lezen, vertellen en fantaseren heel wat doet met een mens! Meer foto's kan je
vinden in ons media-album. verslag: Dennis Boonen (ondervoorzitter OC)

DIERENDAG
We leren nu over dieren. Daarom kwam juf Vicky haar konijntje op bezoek in de klas. Hij heet Dotje. We leerden heel wat
bij over voeding, verzorging en huisvesting. We mochten ook
vertellen over onze eigen huisdieren of lievelingsdier. Daarna
mochten we een mooie tekening maken over wat we vandaag
hebben geleerd en gezien.
verslag: juf Vicky (1A)
EEN DUIVENJONG IN DE KLAS
In de klas stond een bakje met een babyvogel. Een jong duifje
dat de juf Kira heeft genoemd. Het is gevonden achter het
tuinhuis in de juf haar tuin. Het is uit het nest gevallen en moet
geholpen worden. Dus even wassen, verzorgen en eten geven. Geen simpele klus. De juf zal proberen het duifje zelf
groot te brengen. Boeiend om over te leren en te praten in de
klas.
verslag: juf Vicky (1A)
OP SPORTDAG NAAR DE BLAARMEERSEN
Samen met de andere derde leerjaren gingen we op sportdag naar de Blaarmeersen. Na een lange busrit mocht onze klas beginnen aan het klim- en klauterparcours. Het was best glad, na alle
regenbuien. De echte durvers hadden er geen moeite mee, maar sommige kinderen moesten toch
een beetje hoogtevrees overwinnen… Na een korte pauze speelden we met de frisbee. We leerden de juiste gooitechniek en we speelden ook frisbee-baseball. Dat was heel leuk! Van al dat gesport kregen we toch wel honger. Dus aten we flink onze boterhammen op! Tot slot deden we nog
atletiek; een estafette met de horden, een sprintje en oefenen in speerwerpen. Helaas werden we
toch wat nat in de druilerige regen. Maar dat hield Mathis niet tegen om bij de laatste wedstrijd verder te lopen met maar één schoen… Kijk maar naar de foto’s op onze klasblog.
verslag: juf Leen (3C)

BEZOEK PROVINCIEHUIS
Op dinsdagvoormiddag 20 oktober gingen we met de zesde
klassers op leeruitstap naar het provinciehuis. De gids nam
ons mee naar de prachtige provincieraadzaal waar we plaats
mochten nemen op een stoel van een verkozen provincieraadslid. We kregen uitleg over het democratische systeem
van verkiezingen, over de verschillende bestuursniveaus en
over de werking van de provincieraad en de deputatie. Dit
was een goede herhaling en een prima aanvulling op wat we
in september reeds leerden in de klas. Nadien debatteerden
we over twee voorstellen: de hervorming van het vakantiesysteem in het onderwijs en een centrum voor vluchtelingen op
de parochie van de school. Na het debat brachten we met onze stemcomputer onze stem uit.
verslag: meester David (6B)

HERFSTWANDELING 2DE LEERJAAR EN 2DE KLEUTERKLAS
Vrijdag 16 oktober zag de hemel grijs. Daarom beslisten
we de wandeling niet uit te stellen tot in de namiddag. We
smeerden onze kuiten in en stapten in sneltempo heen en
terug. In het Westveldpark kregen de kinderen enkele
zoekopdrachten. We beleefden een leuke herfstuitstap. We
misten enkel wat zon. verslag: juf Gwen (zeesterretjes)
We hadden elk een vriend/vriendin die even onze juf of
meester kon zijn en zo hebben we samen leuke herfstopdrachtjes gedaan. Dank aan het tweede leerjaar!
verslag: juf Sophie (eendjes)
NAAR HET HUIS VAN DE SINT
En alle tweede kleuterklassertjes gingen op bezoek naar
dat huis van de Sint in St-Niklaas. Het was even rijden met
de bus, maar dat is ook leuk! De zwartepieten wachtten
ons op en ze waren blij om ons te zien! Ze toonden ons het
grote huis met zijn vele kamers. Nu weten we hoe de Sint
en de zwartepieten eten, slapen, zich wassen en … werken! We keken goed rond en kwamen veel te weten … Nu
nog even wachten tot hij echt op bezoek komt op school en
thuis! verslag: juf Sophie (eendjes)
NAAR HET BOS MET DE 2DE EN 3DE KLEUTERKLAS
Wat hadden we geluk met het weer. We hebben de herfst
bestudeerd: kijken, voelen, horen en vooral schatten verzamelen en genieten. Ook de eetmomentjes waren super gezellig. Mama Wendy hielp ons de hele dag. Bedankt.
verslag: juf Ann (kreeftjes)
Woensdag 28 oktober 2015 kwamen alle heksen, tovenaars, vampieren en andere kapoenen van het tweede
leerjaar samen in de refter om pompoensoep te maken. De
grote pompoen die de kinderen, samen met juf Marleen gekweekt hadden werd mooi gewassen en in stukken gesneden. Hij was zo groot, dat we slechts een
kwart opgebruikt hebben! Ook de wortelen, aardappelen en uien sneden de leerlingen in kleine stukjes. We rolden zelf de gehakballetjes om er griezelige spinnetjes van te maken. De juffen
kookten de soep en rond 11 uur mochten we ze proeven! Wat was dat lekker!
HERFSTWANDELING
Op dinsdag 27 oktober scheen de zon zo uitnodigend dat we eens op wandel gingen in de buurt van
onze school. We bekeken de bomen, de bladeren en de herfstvruchten. We vroegen ons af waarom
de bladeren nu verkleuren… Maar we hebben ook genoten.
We omhelsden de boom en keken toe hoe zijn takken
groeien. We hoorden, voelden en roken de herfstbladeren.
We zagen ook meester Johan, die nieuwsgierig kwam kijken toen hij de kinderstemmen hoorde. Hij had waarschijnlijk een beetje heimwee naar de tijd toen hij bij ons les gaf
in het tweede leerjaar. Eventjes een korte, gezellige pauze
in een huisje op onze weg… en dan terugwandelen. Een
beetje moe, maar met een mooie blos van de gezonde buitenlucht, kwamen we terug aan in de Beelbroekstraat.
verslag: juf Riet (4A)

MOSSELSOUPER 2015
Vrijdag 16 oktober. Alles wordt in gereedheid gebracht om er terug
een geweldige mosselsouper van te maken. Het Parochiaal centrum
wordt omgetoverd tot één groot restaurant. De eet- en turnzaal veranderen in één grote bodega. Zaterdagochtend 17 oktober. De chefs
zijn reeds vroeg gestart met de mise en place. De laatste voorbereidingen worden genomen. Stilaan komt er meer en meer beweging in
en rond de school. Rond 11.30 uur komen de eerste gasten binnen, vanaf dan is het alle hens aan
dek. Alle taken zijn verdeeld, iedereen weet wat van hem wordt verwacht. Langs alle kanten zie je
vrijwilligers met plateau’s vol met mosselen passeren, frieten worden aangebracht, een halve kip
of een kippenbout. Alles vindt zijn weg naar dat grote-restaurant-voor-één-dag.
Rond 15.30 uur komt de rust op SJC Oude Bareel eventjes terug, een moment om snel even alles
te herschikken, aan te vullen, zelf even van de mosselen te proeven of om eventjes op adem te
komen. Eventjes maar, want de eerste eters van de avondshift stromen stilaan binnen. Tot laat in
de avond geven alle vrijwilligers zich de volle 100%. In totaal zijn er 1.320kg mosselen, 500kg frieten, 158 halve kippen en 232 kippenbouten geserveerd.
Van leerkracht tot directie, van oud leerling tot vrijwilliger, van lid van het oudercomité tot sympathisant. Iedereen droeg hiertoe zijn steentje bij. Jullie zijn alweer geslaagd om van SJC Oude Bareel een groot restaurant voor één dag te maken. Bij deze een heel oprechte dank u wel voor jullie
hulp. Zonder jullie konden wij dit niet realiseren. verslag: Bart Silversmet, voorzitter oudercomité
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assortiment wijnen “Sako De Wilde”: Tom Scheerens
bon € 250 “Cindy De Baets, voedingsconsulente”: juf Gwen Van Der Elst (zeesterretjes)
boormachine € 125 “Tolerated” Jean-Marie De Moor (lid schoolbestuur) en Timothy Kraeye
wellnessbon € 100 “Arome”: Willy Pattheeuws (familie van Noor Meire, kikkertjes)
zomerkamp € 100 “Muzaïek”: Donald Naeyaert,
restaurantbon € 50 “De Sneppe” juf Dominique Barbier (kinderverzorgster) en Wim Ghoris
POMPOENWEDSTRIJD
De prijsvraag was: hoeveel weegt de pompoen
voor de koets van Assepoester? De pompoen werd
gezaaid, verzorgd en geoogst in onze schooltuin
door de kinderen van juf Marleen. Winnaar van de
pompoenwedstrijd: Els De Smet, toezichtster en
mama van Norton Debosscher (2A)

SJC Oude Bareel zocht mosselen…

K3 zoekt K3 … (Op melodie K3: Alle kleuren)

Van den afwas tot aan de mosselstand.
Of gezellig samen in de Bodega zijn.
Achter de bar of in de filmzaal.
Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.
Lotjesteam of Bolderteam of zat jij in het mijne?
En laat ons dromen van veel centjes te mogen krijgen.
Cocktailteam of tombolateam of zat jij in het mijne?
En laat ons hopen van veel centjes te mogen krijgen.

Van Afrika tot in Amerika.
Van op de Himalaya tot in de woestijn.
Van Afrika tot in Amerika.
Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.
Strek je hand naar me uit, leg ze in de mijne.
En laat ons dromen van betere tijden
Is je huid donkerder of bleker dan de mijne.
Laat ons proberen elkaar niet te vermijden!

Elke sponsor die zag je goed staan.
Op ons mosselsouper was het toch zo fijn.
Volgend jaar al zijn 40ste bestaan.
Vermoeid zijn, vermoeid zijn!

Niemand op straat spreekt je aan, ziet je staan.
Waarom doen mensen elkaar toch zo`n pijn.
Zou het niet beter zijn als wij voortaan.
Verdraagzaam zijn, verdraagzaam zijn.

Van den afwas tot aan de mosselstand.
Of gezellig samen in de Bodega zijn.
Achter de bar of in de filmzaal.
Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.

Van Afrika tot in Amerika.
Van op de Himalaya tot in de woestijn.
Van Afrika tot in Amerika
Ja, wij zijn zoveel mooier als we samen zijn.

Hand in hand! Opnieuw één team!
IEDEREEN VERDIENT EEN 10 OP 10!

Hand in hand! Oog in oog!
Alle kleuren van de regenboog!

Hand in hand! Opnieuw één team!
IEDEREEN VERDIENT EEN 10 OP 10!

Hand in hand! Oog in oog!
Alle kleuren van de regenboog

DE HERFST
Deze week leren we vooral over de herfst. We gingen reeds
met de klas naar het bos en leerden heel wat bij over de natuur
en de herfst. De juf bracht ook een echte vliegenzwam mee
naar de klas en we hebben in de schooltuin herfstbladeren opgeruimd. Tijdens de zangles leerden we een liedje over honderdduizendblaadjes dat we met instrumenten mochten begeleiden. Verslag: juf Vicky (1A)
NAAR HET SMAK
Op donderdag 12 november gingen we naar het SMAK. We
leerden hoe we verschillende soorten tekeningen konden maken. We gingen ook zelf aan het werk en maakten hedendaagse kunst. Tekenen met sporen, tekenen met het verkeerde
hand of zonder te kijken. Kortom het was op een speciale manier genieten van kunst.
verslag: juf Marleen (2A)
UITSTAP NAAR HET PARK
Op uitstap in het park. We gingen met de gids Hélène spelletjes
spelen. We gingen te voet, het was 1 km. We gingen naar het
Westveldpark. We maakten tekeningen over de herfst. Ik vond
het super leuk omdat ik van de natuur hou. Ik heb veel bijgeleerd over de natuur.
verslag: Emily en Nanon (3A)
NAAR HET SPINNENMUSEUM
Op 9 november 2015 zijn we naar de tuin van Kina geweest.
Spannend was het wel met al die kriebelbeesten. Prachtig zijn
de spinnen, toch wel. Iedereen was een beetje bang. Na
ons koekje mochten we een bijzondere wereld van spinnen kijken. Niemand mocht de spinnen vasthouden van de gids. Er
was een hele grote spin en ze heet Letizia. Na het bezoek aan
de spinnen moesten we een eindje lopen naar de bus.
verslag: Anelka en Anise (4B)
Naar jaarlijkse gewoonte vertrok 4A op dinsdag 10 november
naar het “spinnenmuseum”, zoals wij dat noemen. We namen
de bus richting Dampoort. Maar… wat ging dat traag vooruit
zeg! We beslisten om het tweede deel van de reis te voet af te
leggen. Na een vriendelijk onthaal, mochten we: informatie verzamelen in de tentoonstellingsruimte, even uitrusten in de filmzaal terwijl we naar prachtige beelden keken over het leven van
de spin en een gids gaf ons uitleg in de zaal van de vogelspinnen. En ja, we mochten ook de spin uitkiezen die wij de mooiste vonden! In de klas aten we heel stil en vermoeid ons boterhammetje. Misschien zie je aan onze gezichtjes dat we moe,
maar zeer tevreden waren? Met dank aan de oma van Kato die
heeft meegeholpen om ons te begeleiden!
BOUWEN AAN EIGEN ELECTRO
Een kleine maand zijn we reeds bezig met het bouwen van onze eigen elektro. Hout zagen in verstek om een kader te bouwen, splitpennen op de juiste plaats steken op onze kaart en
elektrische verbindingen maken. We hebben nog wel eventjes
werk want we moeten nog onze batterijhouder verbinden met
een lampje en onze bedrading aansluiten. verslag: meester Dirk

Kaarten zijn te koop op het secretariaat of bij de kernleden van het oudercomité.
Iedereen van harte welkom!

KALENDER NOVEMBER 2015
24
25
26
27
28
30

pannenkoekenbak - organisatie oudercomité - NM  LAGER - oudercontact
pedagogische studiedag - vrijaf voor alle leerlingen
1ste leerjaar - uitstap: speelgoedmuseum -   4B - uitstap: studio Globo - VM 
fuif voor de ouders - organisatie oudercomité
gedachtenisviering
4A - uitstap: studio Globo - VM 

KALENDER DECEMBER 2015
02
04
07
08
09
10
11
14
15
18
21

2A - uitstap: de wereld van Kina: 1001 stippen - VM
3de - 6de LEERJAAR - SVS - swimmathon - Rozenbroeken
Voordracht ‘leren leren’ - organisatie oudercomité
KLEUTER & LAGER - Sinterklaas op bezoek
PEUTERS instap 9/11 - oudercontact
3de LEERJAAR - bibliotheekbezoek - NM
6de LEERJAAR - uitstap: EDUGO
voordracht ‘gezonde voeding bij opgroeiende kinderen’ - organisatie oudercomité
2C - uitstap: de wereld van Kina: 1001 stippen - VM
LAGER - 2de perioderapport
PEUTERS instap 4/1 - bezoekmoment - 14.45 tot 15.30 u
LAGER - 2de perioderapport
LAGER - zangstonde - VM
5de LEERJAAR - bibliotheekbezoek - NM
5B (deel 2) - medisch onderzoek - NM
2de KLEUTERKLAS - winterbeleving aan de boom
KLEUTER & LAGER - kerstontbijt LAGER - kerstviering - VM
kerstdrink - organisatie oudercomité
begin kerstvakantie

Uitnodiging voor alle leerlingen van het 5de en 6de leerjaar,
hun ouders en alle geïnteresseerden
Theater-Voordracht: Leren Leren op woensdag 2 december ’15 om 19.00 uur in het parochiaal
centrum van de Oude Bareel
LIEF EN LEED
GEBOORTES
EMMA VELGHE - 10/10/2015 - dochtertje van juf Lieve (zorgleerkracht). We wensen
juf Lieve en haar gezin een dikke proficiat met de geboorte van haar derde kindje.
OVERLIJDENS
LUDO WAELPUT - 21/10/2015 - opa van Marilou (snorkeltjes) en Suzanne (eendjes)
WILLY VAN HEUVERSWYN - 18/11/2015 - papa van juf Evy (3B)

TIP VAN DE MAAND
ECHTE VOORUITGANG laat niemand achter.
Bond zonder Naam

Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Halvemaanstraat 139 - 9040 Sint-Amandsberg

