
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

de paasvakantie staat voor de deur.  
Een tijd om wat rust te vinden, te spelen, fijne dingen te doen of misschien wel op vakantie gaan. 
Maar laten we niet vergeten dat het bijna PASEN is. PASEN … de paashaas komt langs, eitjes 
zoeken en met de familie gezellig samenzijn, … maar ook stil staan bij grote feesten voor gelovi-
gen. De christenen vieren Pasen, de verrijzenis van Jezus. Ik wens iedereen een Zalig Pasen. De 
joden vieren het Pesachfeest (Joodse paasfeest) en de moslims vieren Lailat-ul-Meraj, hemelvaart 
van de profeet Mohammed. In elke geloofsovertuiging zijn er feesten en vieringen die ons sterker 
maken en ons verbinden met respect voor elkaar. 
Op het einde van de vakantie kunnen we met z’n allen genieten van een lekker paasontbijt dat ons 
wordt aangeboden door het oudercomité.  
Op maandag 16 april zien we elkaar terug voor de laatste spurt van het schooljaar vol met leuke en 
spannende momenten: 

· opening van de nieuwe boekenklas 
· bosklas voor het 3L 
· Eerste communie 
· schoolfeest 
· schoolreis 
· de wereld verkennen in de klas en daar buiten 
· ... 

Directeur Katleen 
 
De kinderen van het tweede leerjaar C werkten heel intensief 
mee om een mooie en sfeervolle viering te brengen voor de 
leerlingen van de lagere school. Ze toonden de laatste dagen 
van het leven van Jezus in diverse toneeltjes en zongen of beluisterden tussendoor enkele liedjes. 
Bij elke opvoering stonden ze even stil bij de betekenis van het verhaal voor ons leven. Tijdens de-
ze viering werden we geholpen door mevrouw Marie-Anne, zorgjuf Lieve en juf Inge. Meester 
Etienne, juf Vicky en juf Leen verzorgden de muzikale omlijsting. verslag: juf Veroniek (2C) 
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Weet je ‘t al? 

Beste ouders, beste meisjes en jongens,… 

 
 



 WORKSHOP: ‘PLASTIC SOEP’ 
Op maandag 19 maart gingen we, in het teken 
van de Wereldwaterdag, op uitstap naar het Vre-
deshuis in Gent. Daar namen we deel aan de 
workshop 'Plastic soep'. Visser Nadim nam ons 
met de boot mee op reis naar Bangladesh en 
leerde ons via doe-opdrachten en het beoordelen 
van stellingen, heel wat bij over watervervuiling 
en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.  
verslag: juf Veroniek en de kinderen van 2C. 
 
HET MUZISCH TOONMOMENT 

Na enkele weken intensief oefenen... was het eindelijk zover! Het tweede leerjaar c mocht zijn 
dansje tonen en bijhorende lied zingen voor de andere kinderen van de school tijdens het muzisch 
toonmoment. Met een groot enthousiasme toonden we ons talent!  

BEZOEK AAN DE KINDERBOERDERIJ 
Op 23 februari 2018 maakten we als inleiding op ons wo- thema ‘de boerderij’, een uitstap naar de 
Campagne, in Drongen. Tijdens de voormiddag leerden we stap voor stap broodjes maken, kne-
den en versieren, samen met boerin Sophie. Terwijl ons broodje gebakken werd in de oven, gin-
gen we naar het erf van de boerin om er wat bij te leren over de pauw en de duiven. We gaven 
ook de geiten wat voedsel. In de namiddag maakten we elk om beurt een ritje op de pony. Daarna 
kregen de dieren wat eten van ons. Het kalfje, de schapen, het hangbuikzwijn, Mona het var-
ken,... kwamen aan de beurt. De kinderen mochten zelfs een duivenjong bewonderen van 1 dag 
oud! We genoten met volle teugen van deze zonnige, maar ijskoude dag op de kinderboerderij.  
De leerlingen van het 2de leerjaar c en juf Veroniek. 

LEKKER ETEN IN DE FLAMINGOKLAS ! 

 

 

 

 



OP STAP NAAR HET MSK 
Op 21 februari brachten we een bezoek aan het 
Museum voor Schone Kunsten in Gent. Onder be-
geleiding van een gids maakten we kennis met 
schilderijen van verschillende kunstenaars. We on-
derzochten de schilderstechnieken en de opbouw 
van een compositie. We deden inspiratie op bij 
een schilderij over de vismarkt, waar we zelf een 
vis moesten tekenen. Daarna konden we aan de 
slag in het atelier om onze vis ‘tot leven’ te bren-
gen met verf. We schilderden op plastiek in plaats 
van op papier! Het was een leuke, creatieve voor-
middag! verslag: juf Leen (3C) 
 
HOE VOEL JIJ JE VANDAAG? 
In onze klas leerden we één en ander over de werking van ons eigen lichaam. De papa van Nanou 
werkt als verpleegkundige in een centrum, waar hij zorgt voor kinderen met een beperking. Hij stelde 
voor om in onze groep iets te komen vertellen over gezondheid. We hebben dit aanbod natuurlijk 
meteen aangenomen. Hij liet ons even voelen hoe het is om te leven met een beperking. Zo besef-
ten we dat deze kinderen meer verzorging en meer hulp nodig hebben dan wij. Maar… dat er ook 
heel wat dingen zijn die ze wel nog kunnen! Papa Boonen sprak ook over onze eigen gezondheid. 
Door onze tanden te poetsen, door onze handen zorgvuldig te wassen, door gezonde voeding, vol-
doende vitamines, beweging en zonlicht kunnen we zelf meehelpen om ons lichaam gezond te hou-
den. De gastspreker leerde ons hoe we onze handen grondig kunnen proper maken. Maar als er een 
klein ongelukje gebeurt, wat doe je dan? Het allerbelangrijkste is het proper maken van de wonde. 
Ons lichaam zorgt zelf voor een mooi korstje waaronder de wonde kan genezen. Knap toch? En 
weet je wat we nog meer leerden? Als er iemand flauw valt, dan leg je die niet met de benen om-
hoog. Als een lichaam plat ligt, kan het hart veel beter bloed rond pompen. Bedankt mijnheer Boo-
nen voor de leerrijke namiddag. Je maakte een mooie power- point en je liet de inhoud van de les 
achter op mooie blaadjes. Amai zeg! Je hebt er je werk van gemaakt! Groetjes van 4A. 

SNEEUWSKLAS: https://www.vbsoudebareel.be/openluchtklassen/sneeuwschool-6de-leerjaar/ 

 

 



WAT DEDEN WIJ ZOAL IN DE 1STE KLEUTERKLAS 
 
Ziek zijn is niet leuk! Jules 
had het drakensnot en 
overal rode vlekjes. Ge-
lukkig was er de mama 
van Leonie die ons als 
verpleegster de kneepjes 
van het vak leerde. Onze 
kikker- en goudvisvriend-
jes zorgden heel goed 
voor Jules. Zo werd hij 
snel weer beter! Hopelijk 
blijft het ziek zijn nu een 
beetje uit, met de lente in 
het vooruitzicht. Want wij 
willen wat meer het zon-
netjes zien om de tuin vol-
op te kunnen ontdekken.  
 
Even knus bij elkaar want 

voor pyjamadag mochten wij wat lekker lang blijven snoozen… Een groot bed is toch super gezel-
lig niet? verslag: juf Darline (kikkertjes) 
 
DE SMURFEN. 
De voorbije 2 weken kwamen de Smurfen op bezoek bij de kreeftjes. We leerden de typische ka-
rakters van vele smurfen kennen… . Sommige hadden dezelfde trekjes als wij! juf Ann (kreeftjes) 

SMARTGAMES IN DE REKENLES 
In de rekengroep van meester Geert (4A + 4B) was het net voor de paasvakantie tijd voor een al-
ternatieve rekenles. We speelden smartgames aan de hand van partnerwerk. Het was een leerrijk 
lesmoment. 



MUSICAL “HET DROOMSCHIP” GEBRACHT DOOR HET SCHOOLKOOR 
Het schoolkoor @smileysing bracht deze voorstelling tot stand door muzisch bezig te zijn tijdens 
de middagpauzes. Korte oefenmomenten waar de kinderen steeds naar uitkeken. Wij stellen per-
fectie niet voorop, maar wel het plezier dat kinderen hebben ervaren tijdens deze repetities. Stuk 
voor stuk waren ze erg gemotiveerd. Ze hadden er heel veel zin in.  
verslag: juf Vicky en juf Leen  

 
 



  TIP VAN DE MAAND 
 

Wij wensen al onze leerlingen en hun familie een fijne paasvakantie toe! 
 

KALENDER  

LIEF EN LEED 

 

FIETSEN 
Beste ouders, mogen wij vragen om de fietsen steeds te voorzien van naamkaartjes aub. Met het 
lenteweer in zicht komen heel wat kleutertjes met de fiets en vaak hebben zij dezelfde fiets en dat 
zorgt soms voor problemen om de eigen fiets ter herkennen. Gelieve de fietsen ook steeds te 
stallen in de fietsstalling. Het fietshek gaat open vanaf 8.10 uur. Graag ook geen fietsen weken 
na elkaar laten staan.  

 
 
 
 
 
 
 

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

OVERLIJDENS 
ACHIEL JOORIS - 25/01/2018 - grootvader van juf Gwen (plusjuf kleuterschool)  
  en overgrootvader van Anaëlle Cattoir (octopusjes) 
WIM VANHONSEBROUCK - 30/01/2018 - papa van Bent (2B) 

APRIL 2018 
15 gezinsviering in de kerk 
16 6de instap moment peuters  
18 3de leerjaar bibliotheek bezoek 
19 2A-2B-2C-3A-3B-3C- 4A-6A zwemmen 

vergadering oudercomité 
23 3de leerjaar openluchtklas Verloren Bos Lokeren vertrek   
26 1ste leerjaar brevetzwemmen  
 1A-1B-1C-4B-5A-5B- 5C-6B zwemmen 
 Rapport 4 
27 3de leerjaar openluchtklas Verloren Bos Lokeren terug   
30 lokale verlofdag  
 
MEI 2018 
1 Feest van de arbeid: vrijaf voor alle leerlingen 
3 2A-2B-2C-3A-3B-3C- 4A-6A zwemmen  
8 3de kleuterklas bezoek de zoo  
 Rapport 4 (3de leerjaar) 
10 Hemelvaart - Eerste Communie - vrijaf voor alle leerlingen 
11 Brugdag - vrijaf voor alle leerlingen 
14 7de instap moment peuters  
16 pedagogische studiedag (vrijaf voor de leerlingen) 
17 1ste kleuterklas schoolarts - 2A-2B-2C-3A-3B-3C- 4A-6A zwemmen   
19 Plechtige communie 
20 Pinksteren 
21 Pinkstermaandag vrijaf 
22 2de leerjaar C bezoek Tuinen van Kina (bijen)   
23 3de leerjaar bibliotheek bezoek ² SVS minivoetbal 
24 1ste kleuterklas schoolarts² 5de leerjaar sportdag ² 6de leerjaar brevetzwemmen    
 1A-1B-1C-4B-6B zwemmen   
26 schoolfeest 
29 2de leerjaar A bezoek Tuinen van Kina (bijen)  
31 2de leerjaar B bezoek Tuinen van Kina (bijen) - 2A-2B-2C-3A-3B-3C- 4A-6A zwemmen 


