
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Vier maanden geleden startten we dit wervelende school-
jaar vol activiteiten. Van een nieuwe gang tot een leuke 
muziekmuur op de speelplaats, voorleesmomenten en ons 
hart tonen voor mooie initiatieven zoals het kinderkanker-
fonds en VZW Humain.  
Ik wil graag 2 mensen speciaal bedanken: de papa van 
Defne en Kaän die vrijwillig de verzakking herstelde op on-
ze speelplaats en de mama van Wannes en Loes die sa-
men met juf Anouk zich inzette voor de ‘Ketnet Koeken-
bak’ voor de Warmste Week. 
 

Alle ouders verdienen een bloemetje voor het vertrouwen dat jullie hebben in onze school, voor jul-
lie aanwezigheid op het jaarlijkse mosselfeest, voor het klaarstaan om te voeren wanneer leer-
lingen op uitstap gaan en voor jullie interesse in de werking van het oudercomité dat heel veel voor 
onze school en onze leerlingen doet.  
Om af te sluiten wens ik iedereen een zalig Kerstmis en gelukkig 2018 toe! 
directeur Katleen 

 
STRAPDAG  
Op vrijdag 22 september 2017 namen we met onze 
school opnieuw deel aan de  STRAPDAG! Deze dag 
stond volledig in het teken van verkeerseducatie. We 
hebben die dag ook heel veel beweging gehad (stappen 
+ trappen). We hadden aandacht voor de dode hoek, er 
waren 2 fietsparcours, we hadden een klimparcours voor 
de kleuters, sessies EHBO, de politie was op bezoek en 
heeft ons geholpen bij het oversteken en met een fiets-
controle. Het was een heel leuke dag. Tijdens de middag-
pauze hebben we allemaal samen genoten van een ge-

zellige straatpicknick. Op naar de volgende strapdag! verslag: meester Geert (ICT en co-teacher) 
 
NIEUWE TRAPHAL 

 
Tijdens de zomervakantie is er op 
school hard gewerkt. We zijn fier te 
kunnen zeggen dat onze traphal af-
gewerkt is. Net voor de paasvakantie 
zijn de werken begonnen en 5 maan-
den later zijn de kapstokken als laat-
ste afwerking gemonteerd. Deze 
nieuwe traphal hebben we met z’n 
allen op 1 september plechtig  
geopend. verslag: directeur Katleen 

 

NIEUWSBRIEF  
nov/dec 2017 

 

Weet je ‘t al? 

Beste ouders, beste meisjes en jongens,… 



 IK “KAT” ER WAT VAN 
We bekeken enkele filmpjes over grote katten en leerden veel bij over hun uiterlijke kenmerken en 
gewoontes. We bewogen als echte katten en staken een kattendans in elkaar. In de klas knutsel-
den we onze eigen kattenstaart en mochten we elkaar op de dag van het muzisch toonmoment 
schminken in leeuwen, tijgers, panters en zwarte katten. Ook de juf deed mee en werd die namid-
dag een zwarte panter. We hebben met z’n allen genoten van het optreden en maakten vooral 
veel plezier. verslag: juf Vicky (1A) 

HALLOWEEN 
Enkele weken geleden werden de twee vierde leerjaren op vrijdagnamiddag opgesplitst in drie 
groepen. Heksen, tovenaars en spoken. Halloween zou het thema worden van onze activiteiten. 
Meester Geert ging aan de slag met slaginstrumenten. De kinderen van dit groepje oefenden om 
een ritmische begeleiding te brengen tijdens de voorstelling, die gepland stond op 27 oktober. Juf 
Kathie bedacht met de kinderen een spokendans op het muziekstuk “Danse Macabre”. En bij juf 
Riet schreven de kinderen zelf een stukje toneeltekst die ze dan ook hebben opgevoerd. De drie 
groepjes oefenden eerst elk apart om dan op een volgende repetitie alles samen te brengen tot 
één geheel. De kinderen brachten hun zwarte kostuums mee en Lotte zorgde ervoor dat de spo-
ken, de heksen en de tovenaars zich nog beter konden inleven in hun rol dank zij een laagje 
schmink. We genoten zelf van ons korte optreden. Na een beetje spanning konden we de vakantie 
starten met een goed gevoel. Heel leuk! Dit wil ik nog eens doen! Dit schreven veel kinderen op 
hun evaluatieblad. verslag: juf Riet (4A) 

 

PANNENKOEKENBAK 
We aten heerlijke pannenkoeken ter 
ere van Jan Berchmans en in de klas 
vertelden de leerkrachten over deze 
heilige. Een oprechte dankjewel aan 
het oudercomité om dit voor ons te 
organiseren. 



NAAR HET INLEEFATELIER ‘GUATEMALA’  
Begin oktober kregen we te horen dat we naar Guatemala gingen. We 
kregen elk een boekje met opdrachten in om wat meer over Guatemala 
te leren. Toen we alle leuke opdrachten hadden gedaan waren we he-
lemaal klaar om naar Guatemala te gaan. Of toch niet? Iedereen kreeg 
zijn Guatemalteekse naam en wist toen of hij/zij naar de stad of naar 
Casaca ging. Toen waren we pas echt helemaal klaar om naar Guate-
mala te gaan! We namen de bus richting de inleefstudio: ‘Studio Glo-
bo’. Daar aangekomen mochten we passende kledij aantrekken en kre-
gen we ons paspoort. Daar stond op welke taak we hadden. De ene 
was huisvrouw, de ander migrant, bushulpje, marktkramer,. We moch-
ten ons ook echt inleven en die taak uitvoeren. Op het einde gaven we 
een groot feest met alle inwoners van Guatemala, we aten toen zelfge-
maakte tortilla’s, dansten en speelden op de marimba. Toen we terug 
naar school moesten vond iedereen het jammer dat het al voorbij was. 
Het was een zeer leerrijke voormiddag. Saludos cordiales.  
verslag: Evita (Sarah) en Dolores (Helena) 6A      
 

STARTVIERING 

KLASACTIVITEIT KIKKERTJES 
Samen met Rupsje “nooitgenoeg” genoten we van heel wat lekkers, van 
proeven van fruit tot smoothies maken in al onze hoekjes van onze klas.   

 
DE SINT EN ZIJN PIETEN KWAMEN OP BEZOEK! 
Op dinsdag 5 december kwam de Sint naar onze school 
en hij was niet alleen… Hij had veel zwartepieten meege-
bracht. Het bonte gezelschap kwam naar school in een 
paardentrailer, wat een verrassing! Maar spijtig genoeg 
was het paard van de Sint er niet bij. De Sloeberpiet had 
het paard in de stal gelaten om te rusten! Uit de trailer 
kwamen alle zwartepieten op een stoppaard! Dit was 
heel grappig, die Sloeberpiet toch!.  
verslag: juf Sophie (eendjes) 



NAAR DE TUIN VAN KINA 
Op donderdag 12 oktober gingen we op uitstap  naar de Tuin van Kina in Gent. Daar mochten we 
een bezoekje brengen aan de tentoonstelling ‘1001 stippen’. Na een kort filmpje, voerden we in 
groepjes, opdrachten uit onder begeleiding van de juf, een papa of een oma. Er viel heel wat te 
beleven! We beluisterden een verhaaltje en een gedicht. We sorteerden paddenstoelen op kleur 
en vorm. We beeldden de groei van een paddenstoel uit of speelden een dominospel. Tijdens een 
zoektocht door de zaal, 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 de oma van Nicolas en de papa van Xander, die bereid waren om een 
groepje te begeleiden en alle (groot)ouders die ons brachten van en naar de Tuin van Kina, be-
danken. verslag: juf Veroniek (2C) 

 

 

 

 

 
BEZOEK UIT CHINA 
Op maandag 6 en dinsdag 7 november hadden we een mevrouw 
uit China op bezoek in de klas. Sabine is een vriendin van juf Riet. 
Ze is Belgische maar woont al meer dan 3 jaar in China. Ze wist 
dan ook heel veel te vertellen over dat grote land en de mensen 

die er wonen. We probeer-
den rijst met stokjes te 
eten en maakten kennis 
met de pikante pepers. We 
proefden ook groene thee. 
Enkele kinderen mochten 
typisch Chinese klederen 
aantrekken. We leerden 
heel wat bij. Bedankt Sabi-
ne voor de boeiende en 
leuke verhalen. 
groetjes van 4A 

NAAR DE BOURGOYEN 
Woensdag 8 november zijn 5B en 5C naar de Bourgoyen geweest.  

Amber: We waren in 3 groepen 
verdeeld en werden begeleid door 
de natuur door Joris. Hij leerde 
ons meer over de meest bedreig-
de boom en nog veel meer. Weet-
jes over de natuur.  

Mathis: de vleermuis is de behen-
digste vlieger van de natuur. Het 
eekhoornvrouwtje heeft een soort 
parfum om de mannen te laten 
volgen! De langste aanhouder 
wint! 

 
 

 

 

 



UITSTAP NAAR STUDIO GLOBO 
We gingen op 24/10 naar Studio Globo. Daar hebben we meer bijgeleerd over het land Guatema-
la. We kregen allemaal een eigen naam. Zoals: Eddy, Rita, Oscar, Rodrigo enzovoort. Iedereen 
had ook z’n eigentaak. Je kon in Casaca werken of in Guatemala Stad (hoofdstad van Guatema-
la). Er waren: landbouwers, schoenenpoetser, straatventoren, liquado makers,…. Iedereen keek er 
erg naar uit, toen we daar waren, kregen we plots een toneeltje te zien. Na dat toneeltje mochten 
we onze eigen Guatemalteekse kleding kiezen. Toen iedereen had gekozen was het zover. We 
moesten in een Guatemalteekse bus stappen. De eerste halte was Casaca en de tweede Guate-
mala Stad. Toen we uit het busje stapten waren we heel verbaasd wat er allemaal was. Het leek of 
we wel echt in Guatemala waren. Iedereen deed zijn job, we waren allemaal heel enthousiast. We 
moesten allemaal doen wat ons te wachten stond, bijvoorbeeld twee migranten Helena en Fleur 
moesten naar het mensenrechtenbureau gaan omdat ze geen geld hadden en geen job. Ze wou-
den naar de Verenigde Staten van Amerika. De 2 jongens Tanquy en Jens konden het probleem 
niet oplossen. En de 2 liquado meisjes maakten voor iedereen een heerlijk sapje. Er was ook een 
schoenenpoetser, dat was Halil. Dat was handig want als onze schoenen vuil waren, konden we 
altijd bij hem terecht. We leerden ook hoe de Guatemalteekse mensen betaalden en beseften hoe 
hard het leven in Guatemala was! verslag: Corneel (6B) 

DE WARMSTE WEEK 
Hallo iedereen, de warmste week komt eraan en het is daarom dat wij hier nu staan! Enkele weken 
geleden besloten we om met ons klasje mee te doen aan ketnetkoekenbak voor de warmste week. 
Onder sommigen van jullie, als echte ketnet liefhebbers, wellicht gekend! Als goede doel hebben 
we vorige week, na een echte stembeurt, het kinderkankerfonds gekozen om te steunen. Op 
maandag 11 december zijn we voor het eerst koekjes gaan bakken. Dit bij de moeke van ons klas-
genootje Wannes, die samen met haar jongeren van VZW Apart mee het project wou steunen en 
begeleiden. Dank aan hen voor de leuke verkoopstandjes, houten vlammen en de sponsoring van 
de ingrediënten. Na een gezellige voormiddag koekjes bakken, hebben we ze 's middags mooi in-
gepakt en na schooltijd verkocht! Jawel, op maandag hebben we al 165 euro kunnen ophalen. 
Dinsdag hebben we net hetzelfde gedaan en hebben we een mooi bedrag van 125 euro verza-
meld. Op donderdag zijn de kleutertjes van meester Johan gaan bakken en ’s avonds worden ze 
opnieuw verkocht. Vrijdag was het de beurt aan juf Veroniek. Alvast dankjewel aan deze klassen 
om ons project te willen steunen! En als kers op de taart, of moet ik koek zeggen, kreeg onze juf 
gisteren telefoon van Ketnet en mogen we op dinsdag 19 december met heel de klas naar het con-
cert van de ketnetband in The Flame in Puyenbroeck, waar wij heel fier onze centjes zullen over-
handigen. Dankjewel aan iedereen die al gesteund heeft of misschien nog wil steunen! Hopelijk 
hebben de koekjes gesmaakt! Laten we van de laatste dagen voor de kerstvakantie, warme dagen 
van maken! Als slot brachten we nog het 'warmste week lied'! verslag: juf Anouk (2B) 

 

  

   



DE VOORLEESWEEK 

Deze week genoten de kinderen van een leuk voorleesmoment van de juf, maar ook van de oma 
van Laura, de papa van Marilou en de mama van Maya. Dankjewel voor dit mooi initiatief!! Dit is 
zeker voor herhaling vatbaar! Enkele reacties van de kinderen: Ik vond het top! Echt gezellig, juf! 
Juf, gaan we dat nog eens doen?!? Waauw! Echt mooi! Fantastisch! Een pluim voor de juffen die 
dit gemaakt hebben! verslag: juf Veroniek (2C) 

NAAR HET SPEELGOEDMUSEUM 
Op donderdag 16 november vertrok het eerste leer-
jaar met de trein naar Mechelen. Daar gingen we kij-
ken naar het speelgoedmuseum. Er waren 3 verdie-
pingen met speelgoed. Oud speelgoed en nieuw 
speelgoed. Voor alle leeftijden was er speelgoed. In 
het speelgoedmuseum gingen we ook op zoek naar 
het verdwenen pepernotenrecept. De bakpiet was de-
ze verloren. Na allerlei geslaagde opdrachten, konden 
we de bakpiet gelukkig helpen met zijn recept. Het 
was een fijne dag!  
Naar aanleiding van ons thema 'Speelgoed', kwamen 
er een aantal mama's en ook één nonkel gezel-
schapsspelletjes spelen in de klas. We leerden goed 
samen spelen, we leerden al eens verliezen, we leer-
den luisteren naar elkaar, we maakten kennis met 
nieuwe spelletjes,... Het was zo leuk, dat we dit zeker 
nog eens opnieuw willen doen! Mama's, papa's, 
opa's, oma's,... van 1B hou je dus maar klaar!  
verslag: juf Stefanie (1B) 

 
SNEEUWPRET VOOR GROOT EN KLEIN! 

   



DE KUNSTWEKEN 
Tijdens dit project maakten we in de klas ken-
nis met de beroemde kunstenaar Vincent Van 
Gogh. We leerden zijn werk kennen en zijn ty-
pische manier van schilderen. Daarna moch-
ten we zelf experimenteren met verf, vorken, 
wattenstaafjes, tandenstokers, kleuren men-
gen,.. Tenslotte kregen we de opdracht om on-
ze eigen Vincent Van Gogh te schilderen. Het 
resultaat kan je zien ons eigen museum, het is 
zeker de moeite waard! verslag: juf Leen (3C) 

ACTIE VZW HUMAIN 
Op maandag 4 december kwamen er 2 vrijwil-
ligers van VZW Humain spreken over de kin-
deren en mensen in nood die zij helpen.  Ze 
legden ons uit welke lange en gevaarlijke tocht 
mensen soms moeten afleggen om eindelijk 
een warme thuis te vinden.  Op hun weg naar 
een land waar er wel vrede is, hebben ze dik-
wijls honger en kou en geen goed dak boven 
hun hoofd. Wij, met alle kinderen en ouders 
van onze school, kunnen hen helpen!  Zo 
wordt het wat warmer voor hen! Op de brief die 
meegegeven en doorgestuurd werd kan ieder-
een zien wat we voor hen ophalen! Dank aan 
iedereen die zich hiervoor inzet! verslag: juf Lieve en de werkgroep pastoraal 
 
NAAR EDUGO 
Op maandag 11 december stond ons bezoek 
aan Edugo gepland. Aangezien het sneeuwde 
maakten we de verplaatsing te voet. Na een 
half uurtje wandelen door het winterlandschap 
werden we ontvangen in Edugo Glorieux. Daar 
kregen we eerst een inleidend filmpje te zien 
over de verschillende richtingen in hun school. 
Daarna kregen we een interessante rondlei-
ding langs de technische ateliers. Er ging een 
nieuwe wereld open voor de meeste kinderen. 
Techniek biedt vele mogelijkheden! Tijdens de 
middagpauze kregen we een gratis warme maaltijd. Na de middag werden we ontvangen door de 
directeur van de eerste graadsschool Edugo De Brug. We werden in groepjes verdeeld en moch-
ten zelf een werkstuk maken in een van de volgende richtingen: koken, decoratie, grafische 
vormgeving, houtbewerking of metaalbewerking. Het was een boeiende kennismaking met het 
secundair onderwijs. verslag: meester David (6B) 



  TIP VAN DE MAAND 
We wensen al onze leerlingen en hun familie fijne feestdagen toe! 

 

NIEUW BESTUUR OUDERCOMITE 
Tijdens de laatste vergadering van het oudercomité werd de begroting goedgekeurd en werd het  
bestuur vernieuwd: voorzitter: Bart Bracke, papa van Mona Bracke (3C) en Olivia Bracke (2B), 
ondervoorzitter: Sebastian Vermeulen, papa van Nicolas (2C), Lauranne (octopus) en Améline 

(1A), secretaris: Caroline Van Overmeire, 
mama van Gilles Marchand (3C), penning-
meester: Ellen Van Hoorde, mama van Na-
than (3B) en Michiel Vancraeynest (1C), PR 
en ledenwerving: Sabrina De Jonghe, ma-
ma van Maya (2C) en Elias Veevaete 
(flamingo), bestuurslid: Andy Hoornaert, pa-
pa van Hasse Hoornaert(3C). Samen het de 
andere leden van het oudercomité, de leer-
krachten en de directie zullen zij er dit jaar op-
nieuw een fantastisch jaar van maken met  
vele, leuke activiteiten, allemaal ten voordele 
van onze kinderen!  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
Basisscholen Sint-Jan Visitatie - Visitatiestraat 1 - 9040 Sint-Amandsberg 

LIEF EN LEED 
GEBOORTES 
Birthe Vincke - 09/10/2017 - kleindochter van meester Albert (ICT-leerkracht op rust). 
 

OVERLIJDENS 
Christiane Vanderschueren - 07/1/2017 - penningmeester schoolbestuur  
André Weyns - 17/11/2017 - grootvader van Loranne Borin (6A), Lucas (5B) en Matthias (2A) 

KALENDER JANUARI 2018 
08 3de instapmoment peuters, kreeft-eend-zeester: nieuwjaarsreceptie (voormiddag) 
14 gezinsviering in de kerk 
15 6de leerjaar op bezoek - SJC Heiveld (Humaniora)b 
22 vergadering oudercomité 
24 3de leerjaar bibliotheek bezoek  
30 info-avond 6de leerjaar 
31 6de leerjaar beroepenhuis v 

Lieve helpers, 
 

In de maand december waren we creatief… 
We werkten rond het thema sparren en naaiden voor onze nieuwjaarsbrief. 

 
Natuurlijk kan de juf zoiets niet alleen 
er waren heel wat helpers op de been! 

 
Zie eens hoe ijverig iedereen werkt 

en zo gaat de tijd voorbij zonder dat je ‘t merkt. 
 

We naaien, verven, weven, plakken 
we slagen, mislukken en herpakken. 

 
Dank zij de hulp van heel veel lieve mensen 

konden wij ons geen betere decembermaand wensen. 
 

Marie- Anne, Vivianne, Annemie, Luc, Chris, Els en Lotte, 
we wensen jullie in 2018 een mooie start, 

we dragen jullie voor altijd mee in ons hart! 
 

De 26 (b)engeltjes van 4A, december 2017 


