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Beste ouders, beste meisjes en jongens,…
Oktober was een drukke maand, de leerkrachten werden uitgedaagd door het
oudercomité om hun fietsvaardigheden te tonen en de leerlingen daagden de
leerkrachten uit in het roeien, dus we blijven sportief bezig volgens ons jaarthema. Ondertussen is het mosselsouper ook achter de rug en we mogen alweer van een succes spreken. Meer dan 1.400 eters schoven aan voor mosselen en/of kip met frieten. We willen iedereen van harte bedanken en in het
bijzonder de vele vrijwilligers die ons een handje toestaken. Bedankt voor jullie
grote inzet. We kijken al uit naar de volgende maand waar we terug een uitdaging zullen aangaan en waar we samen zullen dansen met de ouders en
vrienden op de Black & White cocktailparty op 28 november. Hopelijk zien we
elkaar daar. Kurt Rotsaert, directie
MOSSELSOUPER 2014
Op de mosselsouper waren de mossels, de frieten en de kip zeer lekker. Er waren heel veel mensen, ongeveer 1.400 man. Er werd veel gegeten en veel tombola lotjes gekocht. Er waren ongeveer 1.900 tombolaprijzen en er waren ook superprijzen. Er waren ook keitoffe films. Meester Dirk
staat elk jaar paraat om de mosselen klaar te maken. De mosselsouper duurde ’s avonds laat en
dan gingen de meeste mensen naar huis. De helpers bleven langer om op te ruimen. De volgende
dag werd alles verder opgeruimd en gekuist. verslag: Hannelore en Maarten (5A)

MOSSELSOUPER 2014
Opbouwen of opruimen. Iedereen droeg meer dan zijn steentje bij!
Nooit lang moeten wachten of grote problemen! Alles is vlot verlopen.
Een schitterende samenwerking tussen oudercomité en leerkrachten.
Together! YES WE CAN!
Een geoliede machine: elke schakel in de ketting telt en heeft zijn plaats en waarde!
Alweer een meer dan geslaagde
Mosselsouper!
BEDANKT VOOR JE INZET!

ALLEMAAL DIEREN
We kregen bezoek van het konijn van Lente.
Ook het hondje van Maïté kwam langs. En bij
Bonneke (oma van Ruben) gingen we kijken
naar haar hond. In de klas hebben we veel geleerd over de dieren: waar ze wonen, wat ze
eten, … We zingen nu veel dierenliedjes, maken
dierenpuzzels en beelden de dieren uit! Met de
dierenhandpoppen speelden we per twee poppenkast! Dierenplezier!
verslag: juf Sophie (eendjes)
NAAR HET LEEN
Vrijdag 10 oktober beleefden we samen met de
3de kleuterklas een heerlijke dag in het bos. We
konden genieten van een heerlijk zonnetje,
dwarrelende herfstbladeren en een mooie omgeving. Een dag om nooit meer te vergeten.
verslag: juf Ann (kreeftjes)
In de grote bus was het leuk. Met het mooie
weer en de herfstzon was het heel aangenaam
in het bos. Eerst flink gestapt, dan flink gegeten,
en dan veel gespeeld!
verslag: juf Sophie (eendjes)

MET WILLY EN FAMILIE NAAR HET BOS
Op dinsdag 14 oktober gingen wij naar het bos van Puyenbroeck. Nadat bosmeester ‘Friet’ ons
samen met de konijnen Willy en zijn familie welkom heette trokken we het bos in als echte speurneuzen. We kregen elk een rugzak met allerlei materiaal
om op ontdekking te gaan in het bos. We zochten verschillende bladeren en vruchten, we leerden kriebelbeestjes kennen en kregen ook de kans om de natuur te bekijken door een verrekijker. Het werd een hele fijne en leerrijke namiddag. juf Stefanie 1C
SLAPENDE EN WAKKERE 8
In de klas leerden we de acht op de juiste manier schrijven met behulp van schrijfdans en muziek. Eerst met vetkrijtjes en later met grijs potlood in ons rekenboek. Het
lukt al aardig. verslag: juf Vicky (1B)

MEESTER OP DE FIETS
Meester op de fiets kwam op bezoek. We leerden veel over onze fiets en mochten een heel leuk parcours doen met vele hindernissen. juf Evy (3B)

Het was een leuke dag. Eerst kregen we een aantal behendigheidsoefeningen. Zo traag mogelijk op
de fiets rijden. We speelden ook tikkertje op de fiets. Nadien mochten we een parcours afleggen. Er
was een leuke wip en een tof hoepeltje. Het was echt tof! Zou het volgend schooljaar ook zo leuk
zijn? verslag: Helena en Ellen (4C)
WE LEREN TYPEN
Er wordt in ons dagelijks leven meer en meer met
computers gewerkt. Typen is daarbij van groot belang! Vandaar dat de leerlingen in het vierde leerjaar dit op een speelse manier kunnen aanleren.
Het zal hen in de latere schoolloopbaan nog goed
van pas komen. Maar opgelet: enkel op school typen is niet genoeg! Door elke week thuis te oefenen
zullen de kinderen het pas echt vlot leren…
verslag: juf Leen (4B)
BEZOEK AAN HET STADHUIS
Waw, wat een leuke afsluiter van ons w.o.-thema ‘thuis in je gemeente’. Met de bus trokken we richting stadhuis Gent, waar we verwelkomd werden door Marc van het Vredeshuis en Thibalt van de
dienst jeugd voor een inlevingsproject rond de stad Gent. Alle geleerde termen werden er opgefrist
aan de hand van een quiz en tenslotte konden we ons eigen voorstel indienen, namelijk een heel
concreet project over meer ‘ontspanningsmogelijkheden’ voor de kinderen rondom de Oude Bareel
en een veiliger leefomgeving. Benieuwd naar de uitwerking ervan! verslag: de leerlingen van 5C

DAG VAN DE LEERKRACHT
Videoboodschap in onze mailbox. Een oproep om goed uit te rusten in het weekend en op maandag sportieve kledij mee te brengen. De uitdaging van het oudercomité naar de leerkrachten toe
was een feit. Maandag 6 oktober kregen we een mooie verwelkoming van de directeur. Elke leerkracht kreeg een mooie foto met passende tekst als geschenk en een gepersonaliseerde USB–
stick. Op de achtergrond zagen we een ondervoorzitter zitten die druk bezig was met pen en papier, maar hij was verdacht stil. Rond een uur of 10 zagen we plots 4 gekleurde fietsen op rollen
verschijnen. De voorzitter van het oudercomité was ondertussen ook van de partij en zijn stembanden waren gesmeerd. Hij was klaar om de leerkrachten aan te moedigen en het publiek (de leerlingen) op te zwepen. De poules waren gevormd, de benen werden losgegooid, de leerkrachten
waren klaar voor hun eigen Ronde van Vlaanderen of eigenlijk hun eigen WK tijdrijden. Puffend en
hijgend zag je juf na juf van de fiets stappen. Sommigen hadden echter superbenen en gingen
door naar de halve finales. Ook meester Johan en meester Mathieu gingen door. Ondertussen
hadden de voorzitter en de ondervoorzitter het meer dan naar hun zin. Bij meneer Silversmet zag
je meermaals een brede glimlacht en de heer Van der Schueren had zijn stem al schor geroepen,
maar stoppen of opgeven staat niet in zijn woordenboek. Wat waren ze in hun nopjes. De uitdaging was geslaagd en ze waren echt op zoek naar de sportiefste leerkracht! Voor de finale werden
alle leerkrachten nog getrakteerd op een lekkere en sappige appel. Uiteindelijk werd de finale beslecht door juf Nancy, juf Els, juf Isabel DH en meester Mathieu. Turnmeester Mathieu beschikte
die dag duidelijk over de beste benen. Hij is met glans de sportiefste leerkracht! Van harte proficiat! Bedankt oudercomité voor deze sportieve dag van de leerkracht! Bedankt voor de uitdaging!
Jullie kwamen alweer ontzettend origineel uit de hoek! Bij deze verwittigen we alvast het oudercomité! Onze uitdaging voor jullie volgt nog … . verslag: meester Geert (ICT-coördinator)

WEEK VAN DE SPORTCLUB
Tijdens de week van de sportclub mochten de leerlingen in de outfit van hun favoriete sport naar
school komen. Of er in 4B sportieve kinderen zitten? Sommigen konden zelfs niet kiezen van welke sport ze de kleren zouden aantrekken! Veel sportgekriebel in onze klas dus… juf Leen (4B)

IEDEREEN SPORTIEF !!! - SPORTDAG 2DE LEERJAAR
Op dinsdag gingen we met de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar naar Puyenbroeck. We volgden
een initiatie zelfverdediging, liepen in het donker met fluobandjes (blacklights), initiatie tennis en
trampoline. Moe maar voldaan gingen we tevreden naar huis. Dank aan alle ouders die ons naar de
sporthal voerden! verslag: juf Isabel (2A)

De sportdag van het eerste en tweede leerjaar ging dit jaar door in de sporthal van het Provinciaal
Domein Puyenbroeck in Wachtebeke. Dankzij enkele lieve ouders en grootouders, werden we ter
plaatse gebracht, waarvoor onze dank! De kinderen mochten onder begeleiding van ervaren sportleerkrachten, zichzelf leren verdedigen, tennisvaardigheden opdoen, op de trampoline springen en
tonen dat ze heel fit zijn, bij het spel ‘fit is fun’. Het was een hele leuke, maar vermoeiende dag.
verslag: juf Veroniek (2C)

BEWEGEN IS GEZOND
In het kader van ons SPORTIEF jaar, proberen wij heel regelmatig te bewegen.. Na een zware wiskundeles, voelen we wel wat voor de dansinstructies van het lied ‘bewegen is gezond’. Achter onze
banken dansen we uitbundig! De bijgevoegde foto’s geven een mooi sfeerbeeld… juf Barbara (5C)

KAMISHIBAI
We kregen van onze juf een tekst uit een prentenboek. Maar we kregen de prenten niet te zien.
We bedachten zelf de prenten en tekenden zo het verhaal uit. Daarna bedachten we ook nog enkele geluiden zodat het een echt spannend verhaal werd. Op vrijdag 3 oktober kwamen de leerlingen van het 2de leerjaar B kijken en genoten volop van de voorstelling. De leerlingen van 6A

NAAR HET PROVINCIEHUIS
We zijn op dinsdagvoormiddag 7 oktober naar het provinciehuis geweest en daar leerden we
heel wat bij. We mochten in de provincieraadszaal zitten. We kregen uitleg van Antoon, een meneer. Daarna konden we debatteren en mochten we ook stemmen. We hebben over twee dingen
beslist door op een knopje te drukken: op ja, op nee of op onthoud. Het was erg tof!
verslag: Kacper en Eline (6B)

VOORSTELLING TEGEN PESTEN
We mochten in de gymzaal naar een toneel kijken tegen pesten. Dat toneeltje was zeer leuk gemaakt, want het was met goochelen. De man die het speelde was bekend van “Belgiums Got Talent” Hij had Curry (de slimste kip ter wereld) meegebracht. Het toneel kwam erop neer dat je jezelf mag zijn en dat je het
tegen de pesters moet
zeggen dat je het niet
leuk vindt. De man kon er
ook voor zorgen dat de
kinderen er echt zouden
mee rekening houden.
Met de goocheltrucs erbij
werd het echt een toptoneeltje. Het was supertof!!!
verslag: Kacper en Eline
(6B)

GYMMEN IN DE GROTE TURNZAAL
De dolfijntjes, goudvisjes, kikkertjes en zeesterren zijn in de grote gymzaal gaan gymmen.
1, 2, 3…10 wie niet weg is, is gezien! juf Nancy (kleutergym)

POPPENSPEL
Wist je al dat de heks uit de poppenkast 300 jaar werd? Juf Sophie en meester Johan speelden
poppenkast voor jullie kapoenen. Nadien mochten we naar het verjaardagsfeestje van Heksemie. Ze trakteerde met een heerlijke verjaardagstaart. verslag: meester Johan (octopusjes)

UITDAGINGEN: Duel nummer 1: leerlingen - leerkrachten (0-3)
Tijdens het eerste duel zagen we een spannende strijd tussen de leerlingen en de leerkrachten.
Ze moesten zo snel mogelijk 250 meter roeien. De leerlingen gaven het beste van zichzelf, maar
de leerkrachten waren net iets sterker. Toch een dikke proficiat voor al onze leerlingen! We tellen
al af naar de volgende uitdagingen! Veel succes iedereen. Meester Geert (beleidsondersteuner)

KALENDER NOVEMBER
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NIEUWE PEUTERS - instapmoment  3de LEERJAAR - bibliotheekbezoek - NM
1ste LEERJAAR - oudercontact
3de LEERJAAR - uitstap: Campo Santo - NM  5B - uitstap: Bourgoyen - NM
LOKALE VERLOFDAG
WAPENSTILSTAND - vrijaf voor alle leerlingen
5C - uitstap: Bourgoyen - VM  6de LEERJAAR - Vlaamse Jeugd Technologie Olympiade
1ste LEERJAAR - oudercontact  3A - uitstap: Herfstgeritsel - NM
LAGER - 1ste sportduel leerlingen tegen leerkrachten - VM
5A - uitstap: Bourgoyen - NM
Gedachtenisviering - Sint-Janscollege Heiveldstraat - 18.00 uur
3B - uitstap: Herfstgeritsel - NM  5de LEERJAAR - bibliotheekbezoek
Oudercomité - vergadering 20.00 uur
5de & 6de LEERJAAR - SVS tafeltennis op onze school - NM
KLEUTERS - oudercontact « 4B & 4C - uitstap: RVT Heiveld - NM
1ste LEERJAAR - vaccinatie - VM - « 4C - uitstap: Tuin van Kina - VM
KLEUTERS - oudercontact  4A - uitstap: Tuin van Kina - VM
pannenkoekenbak - organisatie oudercomité - NM
pedagogische studiedag - vrijaf voor alle leerlingen
4B - uitstap: Tuin van Kina - VM
PEUTERS instap 3/11 - oudercontact deel 1
fuif voor de ouders - organisatie OC
start Advent

WINNAARS SUPERTOMBOLA MOSSELSOUPER
•
•
•
•
•
•

Pakket wijnen Sako De Wilde: Danny Eeckhout (sympathisant)
Waardebon sauna Arome: familie Debersaques (sponsor)
Zomerkamp van Muzaïek: Jolien Devaddere (snorkeltjes)
Toegangskaarten KAA Gent–KV Oostende: Diede De Ruyver (6B)
2 Toegangskaarten KAA Gent–KV Oostende: Ben Wauters
Blender van Power Slim: familie van Timothy Kraeye (2C)

LIEF EN LEED
GEBOORTES
LEONIE BEERENS - 08/10/2014 - zusje van Nanou Boonen 1A

TIP VAN DE MAAND

Je voelt je thuis daar waar je begrepen wordt!
Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Halvemaanstraat 139 - 9040 Sint-Amandsberg

