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Beste ouders, beste meisjes en jongens,…

Het schooljaar 2014-2015 is onder een stralend zonnetje van start gegaan.
Wij hopen dat iedereen zijn plaatsje in de klas gevonden heeft en voor onze nieuwe leerlingen op
school doen we ons best om hen zo snel mogelijk op hun gemak te stellen. Aan allen van harte
welkom en laat er ons een sportief schooljaar van maken. Dit moet zeker en vast lukken, want ons
jaarthema ‘iedereen sportief’ daagt ieder van ons uit om te bewegen, peuters, kleuters, leerlingen,
ouders, grootouders, …. Ja mama’s en papa’s de leerlingen dagen de leerkrachten dit schooljaar
uit, de leerkrachten dagen de ouders uit op het sportfeest. Het wordt een spannend maar vooral
sportief jaar. Wij zijn er alvast klaar voor, hopelijk jullie ook ?!
Kurt Rotsaert, directie
Opening Sportjaar: “Iedereen sportief”
Op donderdagnamiddag 18 september 2014 begon ons sportief schooljaar. De gymjuffen, meester
Dirk, meester David en heel wat sportieve leerlingen zorgden voor een prachtige sportieve opening. We zagen voetballers, turners, basketters, paardrijders, … Ze hebben allerlei leuke dingen
gedaan op het liedje “Klaar voor de start”. Meester David heeft meneer directeur ook uitgedaagd
om touwtje te springen. De directeur daagde ook de leerlingen uit. We moesten op het grasveld het
woord SPORTIEF maken. De leerlingen van het 6de leerjaar hadden ook een mooie vlag gemaakt.
We hebben de namiddag afgesloten met de aanwakkering van het “Olympisch en Sportief vuur”.
verslag: Ezgi en Mathias (5C)

MEDIAWIJSHEID
Op dinsdagochtend kwam een meneer ons vertellen over hoe we veilig op het internet kunnen. Hij
gaf ons allerlei tips en uitleg over wat er gebeurt wanneer je foto’s of teksten op de sociale media
(twitter, facebook, instagram) plaatst. We moeten wel heel erg opletten want voor je het weet deel
je je foto’s met de hele wereld. Wanneer deze foto’s niet zo leuk zijn kan dat nare gevolgen hebben. Hij heeft ons een voorbeeld gegeven hoe we veilig op het internet kunnen. Maar opletten en
voorzichtig zijn blijven de boodschap. Hij heeft ons ook geleerd hoe we een veilig wachtwoord (of
wachtzin) kunnen maken. Het was een leerrijke voormiddag. verslag: Hannelore en Maarten (5A)
KNUTSELEN IN 4A
Even de handen uit de mouwen steken… en in
de lijm. Er wordt hard gewerkt in het vierde leerjaar. We moeten goed luisteren, veel nadenken,
rustig zijn, geconcentreerd oefeningen maken,…
Amai, zeg! Maar dinsdagnamiddag 23 september was het de beurt aan onze handen en aan
onze creativiteit. We schilderden reeds een
mooie achtergrond op doek en dinsdag hebben
we bomen geplant op ons schilderij. Hiervoor
gingen we eerst de bomen waarnemen in de
Charles Doudeletstraat. Daarna stopten we onze
handen in de lijm en weekten we het toiletpapier
om het om te vormen tot de stam en de takken
van een boom. Gelukkig trokken we eerst handschoentjes aan. Nu moeten we alles nog geduldig laten drogen en dan komt nog de fijne afwerking: de bomen een passend kleurtje geven. Bekijk even onze foto’s als je ons aan het werk wil
zien. verslag: juf Riet (4A)
SPORTDAG 3DE LEERJAAR
Dinsdag 16 september moesten we vroeg opstaan. Want we gingen met de bus naar de
Blaarmeersen. Daar leerden we alles over frisbee. We hebben op een echte atletiekpiste gelopen. In het bos hebben we geklommen en geklauterd. Daarna hebben we met z’n allen buiten
gegeten. Het was een leuke dag. We willen volgend jaar zeker terug! verslag: Helena (3A) en Jens (3B)
SPORTDAG 6DE LEERJAAR
We zijn op donderdag gaan roeien in de Blaarmeersen. We moesten opwarmingsoefeningen doen
om ons voor te bereiden op het roeien. Dan gingen we op fitnesstoestellen die de bewegingen
maakten die we tijdens het roeien ook moesten doen. We konden kiezen of we in een boot van
vier of in een bootje van één persoon wilden roeien. Met vier is het moeilijk, omdat iedereen hetzelfde ritme en tempo moet behouden. We gingen met de lijnbus heen en terug. En we waren in
groepen verdeeld, omdat we niet alles tegelijk konden doen . Het was een toffe voormiddag!
verslag: Kacper en Eline (6B)

STARTVIERING
Het was weer de eerste keer in de kerk, voor ons dit jaar. We hebben veel liedjes gehoord en verhalen gezien. Het vierde tekende twee mooie tekeningen van een zeehond en een meeuw. En het
tweede had een mooi gebed voor ons. De kerk zat helemaal vol met kinderen en iedereen zong
mee. Dit schooljaar gaan we proberen onze talenten zo goed mogelijk te laten zien! Samen maken
we er een schitterend jaar van! verslag: Shayne en Loïc (5B)

1001 STIPPEN
Op dinsdag 23 september brachten enkele lieve mama’s en papa’s ons naar de Tuin van Kina. Daar
mochten we een bezoekje brengen aan de tentoonstelling ‘1001 stippen’. Na een kort filmpje, voerden we in kleine groepjes, opdrachten uit onder begeleiding van een mama of de juf. Er viel heel wat
te beleven! We beluisterden een verhaaltje en een gedicht. We sorteerden paddenstoelen per kleur
en vorm. We beeldden de groei van een paddenstoel uit of speelden een dominospel. Tijdens een
zoektocht door de ruimte, ontdekten we paddenstoelen met hele moeilijke namen. Tot slot maakten
we een leuke tekening en speelden we een toneeltje. Kortom het was een hele leerrijke namiddag!
Via deze weg wil ik ook alle ouders die bereid waren om ons te voeren of te komen halen, van harte
bedanken! Juf Veroniek en de kapoenen van het 2de leerjaar C.

NAAR DE KERMIS
Hoera, op vrijdag 26 september mochten we met z’n allen naar de kermis. Dank je wel meneer de
directeur voor de leuke traktatie!

Beste mensen,
Het mosselsouper is in aantocht... Op 18 oktober 2014 is het weer zover. Zoals ieder jaar hebben wij
vele helpende handen nodig om het 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. Teneinde een beter zicht te krijgen op wie, wat, wanneer wil of kan doen op het mosselsouper,
vragen we om het formulier ingevuld terug te sturen naar chris.vanderschueren@telenet.be of af te
geven op het secretariaat van de school. Kan of wil je meewerken, duidt dan op het formulier eerst
aan welke shiften je eventueel kan komen. In een volgende stap kan je de posten die je verkiest
(max. 3) aankruisen en in de derde plaats de posten die je absoluut niet wenst of kan doen omdat ze
bijvoorbeeld fysiek te belastend zijn. Als laatste vragen wij dan ook om even aan te kruisen of we je
verder op de lijst van de leden van het oudercomité, medewerkers of sympathisanten mogen zetten.
Wij noemen niet-leden van het oudercomité met nog kinderen op school medewerkers, en sympathisanten zijn mensen die nog actief willen meewerken met het oudercomité, maar die geen kinderen
meer hebben op school. Onder het motto “Vele ouders maken sterke schouders”, hoop ik dat wij hier
op een talrijke opkomst van medewerkers kunnen rekenen. Gelieve dit formulier zo vlug mogelijk terug te bezorgen aan de school of het oudercomité, indien je denkt te kunnen meewerken.
Met vriendelijke groeten, Chris Van der Schueren, voorzitter Oudercomité, SJC Oude Bareel
Naam: _______________________________________________________________________
Voornaam: ____________________________________________________________________
Emailadres ________________________________ Telefoonnr. __________________________
Na(a)m(en) en klas(sen) kinderen op school: __________________________________________
Wenst mee te werken aan het mosselsouper en kan komen op:
Vrijdag 17 Oktober 2014 - voorbereiding mosselsouper vrijdag (klaarzetten zaal, etc...)
□ vanaf 13.00 uur
□ vanaf 16.00 uuur
Zaterdag 18 Oktober 2014
□ 10.00 uur – 11.15 uur: voorbereiding, oa boterhammen helpers smeren
□ 11.15 uur – 14.30 uur: bediening mosselsouper – zie taken hieronder
□ 16.45 uur – 19.30 uur: bediening mosselsouper – zie taken hieronder
□ 19.15 uur – + 22.00 uur: bediening mosselsouper – zie taken hieronder
□ vanaf + 21.30 uur: ontruimen zaal. Er wordt vanuit gegaan dat, naast de mensen die zich opgeven
om te helpen de zalen te ontruimen, iedereen die de laatste shift heeft genomen eventjes meehelpt
om de zaal te ontruimen
Taken die ik graag doe
□ kassa eetbonnetjes
□ 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

Taak die ik absoluut niet wil of kan
□ kassa eetbonnetjes
□ 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 19 Oktober 2014
□ Vanaf 9.00 uur: opkuis zalen (eventueel emmer, borstel, trekker en dweil meebrengen)
Je mag mij op de lijst zetten van: □ Lid
□ Medewerker
□ Sympathisant

NIEUW OP SJC
Mijn naam is Laurence, 23 jaar, vervangend leerkracht voor juf
Isabel. Tot aan de herfstvakantie zal ik de juf zijn van de Snorkeltjesklas, een tof klasje waar ik twee jaar geleden reeds stage
heb gelopen. Na twee maanden vakantie ben ik weer helemaal
klaar om er samen met de kinderen volledig in te vliegen! We
hebben de eerste weken dan ook nog niet stil gezeten. Zo hebben we al een hele boel leuke en leerrijke activiteiten gedaan,
zoals een zomerwandeling in de schoolomgeving. Wat ik zo leuk
vind aan deze job is dat elke dag verschillend is, dus ben ik alvast benieuwd wat de komende maanden ons zullen brengen!
verslag: juf Laurence (snorkeltjes)
Hallo, Ik ben juf Marieke en ik vervang juf Darline van de kikkerklas. Zes jaar geleden besloot ik om opnieuw te gaan studeren
voor kleuterjuf. Hiervoor ben ik 5 jaar interieurvormgever geweest. Wat ben ik blij dat ik die keuze heb gemaakt. Ik kan mijn
creativiteit goed gebruiken in de klas en geniet van het werken
met kinderen. In mijn vrije tijd vind je mij vaak terug achter mijn
naaimachine, Ik naai graag kledij voor mezelf en mijn 2 jongens,
en ga graag op stap met mijn gezin. Lieve groetjes,
verslag: juf Marieke (kikkertjes)

ONS MINIKLASJE
Met kleine zelfgemaakte meubeltjes bouwden we onze klas na.
De kinderen mochten dan hun
eigen bank en stoeltje plaatsen
in de miniklas. Sommige meubeltjes waren heel gemakkelijk om te plaatsen maar soms raakten we
wel eens onze oriëntatie kwijt. Niet gemakkelijk zo’n klasplan!
verslag: juf Vicky (1B)
HUISDIEREN OP BEZOEK
Omdat het op 4 oktober dierendag is, mochten er vandaag al enkele dieren op bezoek komen. Evi bracht haar duiven en cavia mee. Justine toonde fier haar dwerghamster. Hanne liet
ons haar langoorkonijn bewonderen. Ali bracht enkele sierduiven mee. Lucas, Gilles en Emily
brachten hun Maltheser, Bouvier en hun Franse Bulldog mee. Louic zijn parkiet mocht de hele
voormiddag fluiten in de klas. Als kers op de taart lieten we de reisduiven van Evi vrij. Deze dieren wisten na een korte vlucht rond de
school, snel de weg naar huis terug te vinden. We nodigden hiervoor enkele klassen
uit om een kijkje te komen nemen. De klas
van meester Johan, juf Patricia en juf Laurence gingen wat graag op de uitnodiging in
en genoten mee van het spektakel! De
dwerghamster van Justine, mocht ook bij juf
Vicky eens op bezoek. Wat vonden de kinderen van 1B dat tof!
verslag: juf Veroniek (2C)

POPPENKAST
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: juf Ann (kreeftjes)
NIEUWE GODSDIENSTMETHODE
Na veel wikken en wegen dan toch gestart met
de nieuwe godsdienstmethode “Echt tov”. De
eerste les gaat over de goede herder. Ieder
schaapje telt mee in de kudde. Een goede herder vergeet geen enkel schaapje en zorgt voor
elk diertje van de kudde. Hoe voel jij je in de
kudde (klas)? Geef jezelf een plaats in de weide. Dicht bij de herder? Of liever veraf? Waarom?
Het zorgde voor een boeiend groepsgesprek en hopelijk mag elk schaapje zich veilig voelen in
klas 1B. verslag: juf Vicky (1B)

LOUISEKE 42 JAAR IN DIENST
Op donderdag 2 oktober hebben we Louiseke eens in de bloemetjes gezet. Deze kranige dame
heeft namelijk 42 jaar actieve dienst op haar teller. Louiseke helpt mee bij het uitdelen van de
warme maaltijd en doet elke dag de afwas van onze school. Ze kreeg een mooie ruiker bloemen,
nieuwe glazen voor in de refter en de leerlingen zongen luidkeels het liedje “Oh oh oh, Louise”
van Gers Pardoel! Louiseke genoot van dit moment met volle teugen. We hopen nog lange tijd te
mogen rekenen op de diensten van ons Louiseke. En ze heeft ook nog een tip voor ieder van
ons: “Zorg elke dag voor een mooie glimlach!”
verslag: meester Geert (ICT-coördinator)

KALENDER OKTOBER
2
6
7
9
10
13
14
15
16
17
18
20
24
27-31

5A - uitstap: thuis in het stadhuis - VM 
KLEUTERS & LAGERE school schoolfotograaf
1ste en 2de LEERJAAR sportdag Puyenbroeck
6de LEERJAAR uitstap provinciehuis VM  oudercomité vergadering om 20.00 uur
5B uitstap: thuis in het stadhuis VM 
PEUTERS instap 01.09 oudercontact  2de en 3de KLEUTERKLAS uitstap Het Leen 
1B uitstap Met Willy en familie het bos in Puyenbroeck 
4de LEERJAAR meester op de fiets 
start inschrijvingen broer/zus geboortejaar 2013
3de LEERJAAR - meester op de fiets 
1A en 1C uitstap: Met Willy en familie het bos in te Puyenbroeck 
1B medisch onderzoek VM
5C uitstap: thuis in het stadhuis VM 
2de KLEUTERKLAS en 2de leerjaar herfstwandeling Westveld NM
 MOSSELSOUPER
1C medisch onderzoek VM  3de tot 6de LEERJAAR toneelvoorstelling Pesten NM
PEUTERS instap 3/11 bezoekmoment 14.45 tot 15.30
2de KLEUTERKLAS kabouterspel NM  LAGER 1ste perioderapport
herfstvakantie
VOORRANGSREGEL INSCHRIJVING BROERS EN ZUSSEN
GEBOORTEJAAR 2013
Het is belangrijk om binnen het nieuwe decreet van het LOP Gent de
broertjes en zusjes tijdens hun voorrangsperiode in te schrijven: dit wil
zeggen van 13 oktober tot en met 24 oktober 2014 kunnen alle ouders die reeds kinderen hebben op onze school een broertje of zusje
inschrijven op het secretariaat van onze school.
Indien je van deze voorrangsregel geen gebruik maakt moet je tot 21
april 2015 wachten om in te schrijven. Dit houdt een risico in het onthaalklasje reeds volzet kan zijn.
Indien je kind, tijdens het schooljaar ‘15-’16, 2,5 jaar wordt en het
heeft reeds een broertje of zusje op onze school dan schrijf je best
in tussen 13 oktober en 24 oktober 2014.

LIEF EN LEED
GEBOORTES
SKAISGIRYTE AMINE - 06/07/2014 - zusje van Kadir (snorkeltjes) en Yasin (2B)
ROLF VERMEIRE - 13/08/2014 - broertje van Maïté (eendjes) en Thorre (dolfijntjes) Vermeire
OVERLIJDENS
JACKIE BOUCHIER - 03/10/2014 - opa van Pyotr Roels (5A) en
vader van Tina Bouchier (lid oudercomité) en schoonvader van Joeri Roels (lid oudercomité)

TIP VAN DE MAAND

Op tijd komen, is nog zo plezant!
Basisscholen Sint-Jan & Visitatie - Halvemaanstraat 139 - 9040 Sint-Amandsberg

