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Beste ouders, beste meisjes en jongens,…

Het schooljaar is met rasse schreden uit de startblokken geschoten, met als jaarthema: letters krullen, sprookjes vullen. Eerst hadden we onze 1ste geslaagde strapdag. Met dank aan het oudercomité en de werkgroep, het werd een leuke, ontspannende maar
vooral leerrijke dag. Ook enkele klassen gingen al op uitstap
en onze kleuters mochten naar de kermis. Ondertussen staat
onze 39ste mosselsouper voor de deur. Dit vraagt een grote inspanning van oudercomité en leerkrachten. Helpende handen
zijn nog steeds welkom. Een week later hebben we reeds een
infoavond over internetvaardig gegeven door Filip Bougeois.
Een zeer interessante avond in organisatie van de oudercomités en de scholen van St-Janscollege van St-Amandsberg. Zoals je kan lezen, zitten we niet stil. Kurt Rotsaert, directie
LETTERSOEP MET SPROOKJESBALLETJES
Tijdens onze eerste donderdagnamiddag in het derde leerjaar
speelden we een groot letterspel met alle klassen samen. We
moesten taalopdrachtjes uitvoeren om zo puzzelstukken te
verdienen. Met deze puzzelstukken kon er dan een sprookjesfiguur gemaakt worden. De kinderen waren heel enthousiast
en de letters vlogen in het rond! verslag: juf Leen (3C)
BEZOEK VAN HET LETTTERMANNETJE
Het lettermannetje vertelde het mooie sprookje: “Het lelijke
eendje”. De kinderen genoten van het sprookje en leefden
enorm mee met het arme lelijke eendje. Het lettermannetje
mag zeker nog eens langskomen! juf Céline (zeepaardjes)
POPPENKAST MET DE DIRECTEUR
Samen met de drie derde kleuterklassen kregen we op donderdagnamiddag het lettermannetje op bezoek. De juffen en de
meester hadden een poppenkast opgesteld in de refter en samen met het lettermannetje stelden ze voor om poppenkast te
spelen voor de kinderen. Een leuk poppenspelmoment met
een reus, een heks en Celine’tje als hoofdrolspelers. Zeker
voor herhaling vatbaar! meester Johan (octopusjes)

STRAPDAG 18 SEPTEMBER 2015
Er zijn zo van die dagen waarop je eens gek doet. Dankzij een super leuke samenwerking tussen het oudercomité en het schoolteam maakten we van vrijdag 18 september zo'n dag! Een dag waarop de schoolstraat terug
gegeven werd aan de kinderen. Omdat de straat autovrij
en zo per definitie ook superveilig gemaakt werd, kwam
er ruimte voor de belangrijke dingen in het leven van onze kinderen: samen spelen, ontdekken, bewegen en plezier maken.
Al van 's ochtends vroeg waren gastheren meester
Geert en de enige echte Verkeersboy paraat om de dag
te starten met het Straplied. Sindsdien ging de hartslag
van menig kind niet meer naar beneden. Na het klinken
van de schoolbel gingen her en der leuke activiteiten
door. Fietsparcours, voor de kleintjes op de speelplaats
en voor de groteren in de Beelbroekstraat, testten de
reflexen en rijvaardigheid bij de jonge fietsers. Dankzij
de medewerking van de Gentse politie was er een team
van drie agenten aanwezig met patrouillewagen. Er werden fietscontroles gehouden, iedereen mocht een kijkje
nemen in de politiewagen en de sirene mocht loeien
over de speelplaats. Juf Gwen werd zelfs even in de
boeien geslagen! Aan de bruine poort stond zelfs een
heuse vrachtwagen om de dode hoek wat visueler te
maken. Velen keken verbaasd op toen ze aan de lijve
ondervonden hoe onveilig die dode hoek kan zijn.
Omdat we vinden dat een dag zonder spel een verloren
dag is, waren er ook activiteiten waarop er zorgeloos
gespeeld en geravot kon worden. In de tuin van juf
Evelien kon er gesprongen en gegleden worden op één
van de drie springkastelen. In de Beelbroekstraat werd
ook gekrijt tot er geen tegel meer vrij was! En 's middags
was er de reuze straatpicknick (de grootste van Gent die
dag!) met Cubaanse live muziek en het oplaten van bijna 500 ballonnen. De apotheose dus, waarbij door juffen
en leerlingen gedanst en gezongen werd. In tijden van
overlast en burenruzies leuk om zien hoe een schoolbuurt leeft en kinderen kinderen mogen zijn. In de namiddag hadden Sofie en ik de eer om "voor de klas te
staan". Aan de vijfdejaars werd immers een initiatie
EHBO en CPR gegeven. Het was een pleziér! Er werden veel vragen gesteld en ervaringen opgedaan. Heel
energiek werd het, en op niveau van vijfdejaars. Het was
de ideale afsluiter van een leuke dag. Geloof ons maar,
vanaf nu ben je in veilige handen in de buurt van een
vijfdejaars leerling!
Sommigen zeggen dat je het weer krijgt dat je verdient.
Dan hadden we het voor die dag alvast dik verdiend! In
een week met dagelijks en veel regen, blijf het net die
18de september droog. Er werd veel bijgeleerd die vrijdag, maar omdat het zo leuk was had niemand het
door :) Is dat niet waar we als school net voor willen
gaan?! Dennis Boonen (ondervoorzitter oudercomité).

Zaterdag 19 september: het eerste mailtje van
de STRAPdag ballonwedstrijd is binnen bij
Verkeersboy! Eén van onze ballonnen werd
gevonden in Amersfoort (voorbij Utrecht) en
vloog dus zo'n 202 km!
Leuk en bevestigend nieuws! Nieuwe ballonnen werden gevonden in Papendrecht,
Amersfoort en Bleskensgraaf (Nederland en
zelfde windrichting als de eerste Amersfoortballon... en de pastorie bij meester Etienne !
SPANNEND!
De STRAPdag ballonwedstrijd werd op zondag 27 september om 20.00 uur afgesloten. De winnaar is een klas! En de winnende klas krijgt volgende dinsdag bezoek van ons waarbij hun prijs overhandigd zal worden.
Dinsdag 29 september: tijdens het laatste lesuur gingen we langs bij de winnaars: 3B! Hun tros met
ballonnen werd gevonden in Hoogland (Amersfoort-Nederland) na een vlucht van zo'n 214 km. Alle
kinderen en juf Evy kregen een reflecterende fluo spanstrip voor op de fiets.

DAG VAN DE LEERKRACHT
Omdat er op maandag 5 oktober een verlofdag was voor de
leerkrachten vierden wij dinsdag 6 oktober de "Dag van de
leerkracht"! Bedankt voor jullie tomeloze inzet en leuke samenwerking. Er stond op school één en ander op hen te
wachten vanwege de leden van het oudercomité.
Beste oudercomité,
Bedankt voor de leuke, originele en toffe traktatie naar aanleiding van "Dag van de leerkracht". Tussen 8.30 uur en 9.00
uur was de puzzel nog in progressie. Tijdens de middagpauze vielen alle puzzelstukjes in elkaar en ontdekten volgende
ode: “Wat men van de LEERKRACHT leert, wordt door jong
en oud geapprecieerd. Met wat men van de LEERKRACHT
onthoudt, worden we zeker en vast verstandig oud.”
Hopelijk zijn we geslaagd voor onze opdracht?! BEDANKT!
De vedetten van SJC Oude Bareel.
MOSSELSOUPER 2015
Beste mensen. De mosselsouper is in aantocht... Op 17 oktober 2015 is het weer zover. Zoals ieder jaar hebben wij vele helpende handen nodig om de mosselsouper te doen slagen. Hierbij willen wij dan ook een oproep doen aan alle leden van het oudercomité, ouders van kinderen op de
school en sympathisanten van de school om zich op te geven als medewerker indien zij denken
een handje te kunnen toesteken.
Naam en voornaam: _______________________________________________________ mama/papa van ________________
Wenst mee te werken aan de mosselsouper en kan komen op :

Vrijdag 16 Oktober 2015 Voorbereiding mosselsouper vrijdag (klaarzetten zaal, etc...)
 vanaf 13.00 uur

 vanaf 16.00 uur

Zaterdag 17 Oktober 2015
 10.00 – 11.15: voorbereiding, oa boterhammen helpers smeren
 11.15 – 14.00: bediening mosselsouper – zie taken hieronder
 16.45 – 20.00: bediening mosselsouper – zie taken hieronder
 19.45 – + 22.00: bediening mosselsouper – zie taken hieronder
 vanaf + 21.30: ontruimen zaal.
Taken die ik graag doe

Taak die ik absoluut niet wil of kan

 Toog Kring
 Receptie
 Kassa parochiaal centrum
 Bodega
 Keuken School (borden en bestek)
 Keuken kring (vaat glazen en kommen)
 Mosselen stand
 Frituur en kip (uitscheppen)
 Filmzaal
 Tombolaverkoop
 Transport vaat
 Technische medewerkers & Libero’s
 Bediening zaal
 Ontruimen zaal

 Toog Kring
 Receptie
 Kassa parochiaal centrum
 Bodega
 Keuken School (borden en bestek)
 Keuken kring (vaat glazen en kommen)
 Mosselen stand
 Frituur en kip (uitscheppen)
 Filmzaal
 Tombolaverkoop
 Transport vaat
 Technische medewerkers & Libero’s
 Bediening zaal
 Ontruimen zaal

Zondag 18 Oktober 2015
 Vanaf 9u : Opkuis zalen (eventueel emmer, borstel, trekker en dweil meebrengen)
Je mag mij op de lijst zetten van  Lid
 Medewerker  Sympathisant

ELK SCHAAPJE TELT
In de godsdienstles mochten we een schaapje inkleuren
na het beluisteren van het verhaal van de goede herder.
Een herder zorgt goed voor al zijn schaapjes. De kinderen
konden in een gesprek laten blijken of zij liever ver of liever dicht bij de herder willen zijn. Een gesprek over zelfstandigheid, bezorgdheid, angst en zorgen voor anderen.
Ze leerden inzien dat een goede herder zijn schapen nooit
vergeet. Ook in de startviering van woensdag werd duidelijk dat iedereen anders is, maar dat iedereen van tel is.
Samen kunnen we veel verwezenlijken. juf Vicky (1A)
SCHRIJFDANS
Deze week kregen we terug schrijfdans, vandaag over de
ronden en de achten. Eerst begonnen we met linten in
rondjes te draaien. Daarna vertelde onze juf een versje
over een kat en dan begonnen we met schrijven op papier
met een leuk achtergrondmuziekje. Na het maken van de
rondjes en daarna de acht, mochten we er een poes van
maken. Kijk maar eens naar het resultaat op onze website! verslag: juf Stefanie (1B)
COMPUTERLES
We keken al weken uit naar de eerste computerles. Donderdag 2 oktober was het eindelijk zover! We leerden de
website van Bingel openen en verkennen. Nu kijken we
vol spanning uit naar het vervolgverhaal over Fien, Lukas
en professor Schnapps. Niet alleen het verhaal is belangrijk, we moeten ook oefeningen maken. Want door veel te
oefenen op Bingel kunnen we ‘ping, ping’ verdienen. We
zijn dus allen benieuwd wie de meeste ‘ping, ping’ zal verdienen dit schooljaar! Dus lieve kapoenen van het 2de
leerjaar C, ga regelmatig maar eens een kijkje nemen en
los de oefeningen op! De juf zal ook af en toe taken klaarzetten die jullie binnen een tijdspanne kunnen oplossen.
Veel plezier! verslag: juf Veroniek (2C)
EEN MOEILIJK BEGIN IN ONS KLEINE LANDJE…
MAAR TOCH DE MOEITE WAARD!
Bij het begin van het nieuwe schooljaar, verdiepen we ons
in het leven van kinderen uit andere landen. Aangezien
Sabine nog tot tien september in België was, probeerde
de juf haar te overhalen om bij de vierde leerjaren te komen vertellen over haar leven in China. Sabine woont
daar nu al meer dan een jaar. Vroeger was ze juf van een
zesde leerjaar en ze zag het dus wel zitten om eens bij
ons op bezoek te komen. Sabine bracht heel wat foto’s
mee om ons een beeld te geven van hoe anders het leven
is in dat grote land, op 8100 km van hier. Sabine vulde
haar koffer met Chinese thee, kleding, rijst, kruiden, eetstokjes en sleurde dit allemaal mee naar België voor ons!
Bekijk je even de foto’s op ons klasblog? Dan zie je dat
deze namiddag de moeite waard was! We willen haar bedanken om zoveel tijd voor ons vrij te
maken, binnen de korte periode dat ze hier in België was. We wensen haar een vlotte en veilige
terugreis naar de 26ste verdieping van haar appartement in Chengdu, in het midden van China.
verslag: juf Riet (4A)

WELKOM IN 6B
Hallo iedereen, dit jaar zijn we de oudsten van de
school. Er zitten 11 meisjes en 12 jongens in onze
klas en samen vormen we een toffe groep! Dit
schooljaar zullen we ongetwijfeld veel samenwerken
en – spelen en uiteraard heel wat bijleren. We maken er een leerrijk en boeiend jaar van. We gaan
ook een aantal keren op leeruitstap: onze inleefproject over Guatemala, het provinciehuis, de kinderrechtenwandeling, de wereld van Kina, de Bourgoyen, het beroepenhuis en twee secundaire scholen. Het hoogtepunt van het jaar wordt natuurlijk de
sneeuwschool, waar we 9 dagen kunnen samenleven in een prachtige omgeving. Eind juni nemen we
afscheid van de basisschool, maar eerst gaan we
10 maanden lang onze talenten tonen. We zijn namelijk in blijde verwachting van een getuigschrift basisonderwijs.
Op dinsdag 6 oktober gingen we naar het inleefatelier van Studio Globo voor een denkbeeldige reis
naar Guatemala. In de klas leerden we vooraf veel over het land. We ontdekten met Nacho hoe
het leven er aan toe gaat in Guatemala-stad en Maria Elena leerde ons het leven in het dorp
Casaca kennen. Tijdens het atelier leefden we ons in in onze rol van een persoon uit Guatemala.
Zo ontdekten we de mooie kanten van het leven daar maar ook met welke onrechtvaardigheden
de mensen te maken krijgen. Een heel boeiende, leuke en leerrijke activiteit! meester David (6B)
NIEUW OP SJC

juf Lisa

juf Bieke

meester Mathieu

meester Jonathan

juf Stefanie

juf Natasha

Dag allemaal! Mijn naam is Lisa, ik ben 22 jaar en nieuw op school! Ik ben de zorgjuf in de eerste
graad (ter vervanging van juf Lieve) en in de tweede graad van de lagere school. Ik geef ook les
in het eerste en het zesde leerjaar. Dat zijn veel klassen en dus ook veel nieuwe gezichtjes. Ik
ken de school al, aangezien ik 3 jaar geleden stage liep bij juf Greet in het zesde leerjaar. Wat ik
leuk vind aan mijn job is dat hij heel gevarieerd is, met elke dag nieuwe uitdagingen en ontdekkingen. In mijn vrije tijd zit ik ook niet stil, naast het leiding geven in de scouts, doe ik ook aan
dansen en lopen. Tot ziens en maak er allen een fijn schooljaar van! Groetjes, juf Lisa (zorgjuf)
Ik ben Bieke Destoop, 23 jaar en afkomstig uit Waregem. Deze zomer heb ik samen met vele
collega’s de handen in elkaar geslaan om van de rotonde een nieuwe klas te maken. Met een
likje verf en speelgoed van hier en daar werd de rotonde omgetoverd tot de schildpadjes klas. De
tiende kleuterklas waar ik met 15 eerste kleutertjes de dag door breng. Juf Bieke (schildpadjes)
Aangezien juf Catherine met pensioen is, komt meester Mathieu in dienst voor het hele schooljaar. We konden de vorige jaren al vaak op hem rekenen voor korte vervangingen. Juf Nancy en
juf Gerda (dolfijntjes) zijn afwezig om medische redenen. Zij worden tijdens hun afwezigheid vervangen door meester Jonathan (gymmen) en juf Stefanie (dolfijntjes).
Juf Natasha komt het vrijwilligersteam versterken in de kleuterrefter en op de speelplaats.
Wij heten hen allen van harte welkom binnen ons team!

KALENDER OKTOBER 2015
13

1B - medisch onderzoek - voormiddag
oudercomité vergadering - 20.00 u
15
1ste leerjaar- uitstap: Met Willy en familie het bos in - Puyenbroeck
16
2de KLEUTERKLAS & 2de leerjaar - herfstwandeling Westveld - namiddag
17
MOSSELSOUPER
19
3A - uitstap: Herfstgeritsel - namiddag
5de LEERJAAR - bibliotheekbezoek - namiddag
20
3B - uitstap: Herfstgeritsel - namiddag
6de LEERJAAR - uitstap - provinciehuis voormiddag
22
5B (deel 1) - medisch onderzoek - namiddag
22/23 LAGER - 1ste perioderapport
26
3de LEERJAAR - bibliotheekbezoek - namiddag
27
voordracht ‘mediawijsheid’ - organisatie oudercomité
30
KLEUTER & LAGER : schoolfotograaf
PEUTERS instap 9/11 - bezoekmoment - 14.45 uur tot 15.30 uur
2de KLEUTERKLAS - kabouterspel - namiddag
NAAR DE KERMIS
Al een hele week lang keken
we uit naar dat ene moment
en vrijdag 29 september
was het dan zover. Samen
met de vriendjes uit de
eendjesklas op de molen.
Het was reuze … kijk maar
naar onze leuke foto’s op
de klasblog van de eendjes!
juf Sophie (eendjes)
Juf Isabel heeft haar “suikerspinnenschort” aangetrokken en heeft voor alle kinderen van de derde kleuterklas een suikerspin gemaakt. De kinderen hebben kunnen smullen, mmmm!
LIEF EN LEED
GEBOORTES
KYANO HERPOEL - 03/06/2015 - broertje van Brian (snorkeltjes)
AIDEN WARIE - 23/06/2015 - broertje van Jaimy (snorkeltjes)
MILO VAN DE NESTE - 23/06/2015 - broertje van Kyandro (goudvisjes)
FE LEFEVRE - 28/08/2015 - zusje van Kiana (goudvis) en kleindochtertje van Noël (onderhoud)
FULKAN KARADEMIR - 29/08/2015 - broertje van Derya (zeepaardjes)
ROSALIE BAEYENS - 03/09/2015 - kleindochtertje van Jean-Pierre (verpleger sneeuwschool)
OVERLIJDENS
ROGER HUYGENS - schoonvader van juf Marleen (2A) en grootvader van Seppe Huygens (5B)

TIP VAN DE MAAND
Wat men van de LEERKRACHT leert, wordt door jong en oud geapprecieerd.
Met wat men van de LEERKRACHT onthoudt, worden we zeker en vast verstandig oud.
Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Halvemaanstraat 139 - 9040 Sint-Amandsberg

