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ACTIVITEITENKALENDER 
 (deel 1)   deel 2  pagina 3 

01-06/01 kerstvakantie 

08/01 techniekstudio L6 

10/01 infoavond peuters juf Nele 

13/01 infosessie peuters ‘19-‘20 

15/01 techniekstudio L6 

16/01 rots & water L5 (1) 

17-18/01 technopolis@school 

23/01 rots & water L5 (2) 

24/01 preventielessen L1-L4 

25/01 rots & water L6 (1) 

29/01 info SO L6 (De Spil) 

30/01 rots & water L5 (3) 

31/01 dag van de directeur 
 

STEM door middel van een 

speelgoedvrije week in de 

derde kleuterklas 
UITDAGING - Lees er alles over op pagina 12, 13 en 14! 

Knutselen! 
p4 - Maak je eigen papieren kerstboom! 

  
 
 
 
 
 
 

                                             



 

  

 

L2A OP ONTDEKKING 

IN HET BOS! 
LICHTERVELDE - Op donderdag 15 

november gingen we met het tweede 

leerjaar naar het bos. We bezochten de 

Huwynsbossen in Lichtervelde. Het werd 

een enorm leerrijke wandeling. 

We kregen uitleg van een gids over de 

kleuren, dieren en bladeren in het bos, 

maar we mochten ook dingen 

doen. Eerst vroeg hij ons om de leeftijd 

van verschillende bomen te meten. 

Daarna zochten we naar insecten onder 

de bladeren. We gingen op zoek naar 

paddenstoelen en leerden hoe we 

paddenstoelen goed konden bekijken 

zonder ze te plukken. 

Met onze dikke jas en laarzen aan 

genoten we van al het moois in de natuur 

en keerden met een grote glimlach terug! 

 



 

 

NIEUWJAARSWENSEN 

UIT DE EERSTE KLEUTERKLAS 
Liefste lezers van ’t GeHo Krantje, 
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ACTIVITEITENKALENDER 
(deel 2) 

06/02 rots & water L5 (4) 

08/02 rots & water L6 (2) 

14/02 medisch schooltoezicht K2 krokusvakantie 

22/02 rots & water L6 (3) 

23/02 Kipfestijn Ouderraad 

25-01/03 Vriendschapsweek 

01/03 Complimentendag 

04-10/03 krokusvakantie 

15/03 Nationale Pyjamadag 

18-19/03 Oudergesprekken K3 

19/03 
infoavond peuters ‘19-‘20 

auteurslezing L6 

21/03 Wereldpoëziedag 

31/03 
Open Deur GeHo 

Zomertijd 
 

Ik ga dansen, ik ga springen, 

want het jaar moet 
nog beginnen. Kusjes gooien, 

draai nu rond, 
stamp met je voeten 
op de grond. 

Kom we swingen 
met elkaar. Gelukkig Nieuwjaar! 



 

Maak je eigen papieren kerstboom! 

 
  BENODIGDHEDEN 

 Een vel A4 papier, liefst gekleurd 

 Een WC rolletje 

 Een schaar 

 Decoratie naar keuze (glitter, lijm, stickers, …)  
 

1) Plooi het vel A4 papier in een zig-zag 

patroon (ook wel eens accordeon patroon 

genoemd) over de lange zijde. 

 

4) Plooi het stuk zig-zag papier in 2 en schuif 

deze via de inkepingen op het halve WC 

rolletje. En voila, nu moet je jouw papieren 

kerstboom enkel nog versieren. Al hoeft dat 

niet persé, ook zonder of met weinig 

versiering ziet de papieren kerstboom er 

goed uit.  

2) Halveer het WC rolletje door het in 2 

stukken te snijden voor de stam van de 

papieren kerstboom.  

 

3) Maak aan één zijde van het halve WC 

rolletje twee sneetjes met de schaar zodat je 

er straks het geplooide papier in kan 

schuiven. 
 



 

 

NIEUWS VANUIT DE ZORGKLAS 

ROTS EN WATER  
 
VIJFDE EN ZESDE LEERJAAR - In de maanden januari 

en februari volgen de leerlingen van het 5de en 6de 

leerjaar een cursus ‘Rots en water’ op school.  

 

Deze lessen gaan door op woensdagvoormiddag of 

vrijdagnamiddag. De precieze planning krijgen de 

leerlingen mee via de leerkrachten. Tijdens deze 

trainingen wordt er gewerkt rond vijf grote thema's: 

zelfvertrouwen, zelfrespect, zelfcontrole, 

zelfverdediging en weerbaarheid.  
 

  



 

 OUD EN NIEUW SAMEN 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Urban trail ‘GEHO loopt zich warm’  
 

WARM HOOGLEDE - Vrijdag 30 november werd Hooglede omgetoverd tot een warme 

gemeente met meer dan 800 lopers en wandelaars. Enkele leerlingen gaven een reactie:  

 

Sien (2de lj. B), Nore en Jinte (1ste lj.) : Ik vond het heel leuk om onder de 

parachute te wandelen.  

 

Jenna (2de lj. B): Het was heel gezellig om te wandelen in het donker. 

 

Charles (1ste lj.): “Ssst… De omaatjes moeten lezen. Ze willen rust…”  

Ik vond dit echt grappig in de bibliotheek.  

 

Lucas en Thor (1ste lj.) liepen samen mee en vonden het heel leuk. In de 

bibliotheek waren er mensen die zeiden dat we heel snel moesten weggaan.  

 

Basiel (1ste lj.) bracht graag even een bezoekje bij de Sint en zijn pieten. 

  

Ijana (1ste lj.) vond de trampolinespringers heel tof in de 

Tekenacademie.  

 

Celeste, Kobe en Ward (3de lj.) vonden het heel leuk dat er in alle gebouwen 

animatie was en ook de bar op school was tof. Kobe vond het ook heel fijn dat ze 

in zijn Jiu-Jitsu lokaal wandelden.  
 

 

 
  



 

 

 
WINTERSE KLEURPLAAT  

HAAL JE MOOISTE KLEUREN MAAR BOVEN! 

 
 



 

 

 

Kleine handen  

in de Tweede Wereldoorlog 
 

 

 

 

OOSTENDE - Op dinsdag 6 november 

vertrokken we met de leerlingen van het 

vijfde leerjaar richting ‘Domein Raversyde’. 

Deze uitstap kaderde binnen het WERO-

thema de Tweede Wereldoorlog. Met dit 

project leerden de leerlingen gedurende 

een 5-tal weken alles rond dit onderwerp.  

 

 

 

 
 

In de voormiddag kregen beide klassen een leuke 

rondleiding in de Atlantikwall. Ze maakten kennis 

met de kustbatterij en de levensomstandigheden 

van de Duitse soldaten aan het front.  

 

 

Na de leerrijke uitstap aten we onze 

picknick op in de cafetaria van het domein. 

Met gevulde magen en nieuwe energie 

vertrokken we met de tram naar het 

strand van Oostende. Daar speelden we 

een heus strandspel.  

 

 



 

 

 

 

 

In verschillende opdrachten moesten de 

leerlingen zich bewijzen hoe ze als 

oorlogsdivisie goed konden samenwerken. 

Hiervoor ontving het winnende team de 

medaille voor ‘moed en zelfopoffering’. 

 

 

 

 

 

Naast de uitstap waren er ook verschillende 

andere klasactiviteiten die een plaatsje 

vonden binnen dit thema: dramales rond 

oorlogtaferelen, mediahoekenwerk rond de 

Holocaust en Anne Frank … 

 



 

 



 

 

STEM door middel van een speelgoedvrije week. 

Durven we dit aan? De 3de kleuters van onze school durfden dit aan. 
 

Ouders  

Onze ouders werden een 3-tal weken op voorhand op de hoogte 

gebracht. Ze kregen een verlanglijstje van materialen die ze stiekem 

aan de juf mochten geven. Alles werd in het grootste geheim geregeld 

want de kleuters mochten van niets weten. De ouders lieten ons 

weten dat ze dit een superleuk idee vonden en dat ze het heel 

spannend vonden om te weten hoe die week zou verlopen.  
 

Context  

We vonden een leuke context en de kleuters werden door middel van een brief op de hoogte 

gebracht van dit experiment. Op maandagochtend werden de kleuters verrast door een groot 

pak in de kring waarin een heleboel kosteloos- en natuurmateriaal zat.   
 

Verwondering 

Samen ontdekten we wat er in de  doos zat. Wat voor velen als “rommel” aanzien zou worden 

werd door de kleuters toch met een “waaw” onthaald. Een goed begin dus! Samen gingen we 

op zoek om te beslissen in welke hoek het materiaal het best tot zijn recht kwam. De kleuters 

konden niet wachten om aan de slag te gaan.  

 

Experimenteren 

De 1ste dag werd er vooral geëxperimenteerd. De kleuters wilden ons 

vol ongeduld tonen en vertellen wat ze ontdekt hadden. We hadden 

ogen en oren tekort om het betrokken spel in de verschillende hoekjes 

te bewonderen. Geen enkele kleuter vroeg om te mogen wisselen van 

hoekje. Geen enkele kleuter vroeg om ander materiaal uit de kast te 

halen. We vroegen ons af of ze dit betrokken spel een weekje zouden 

volhouden.  
 

Tussenevaluatie 

Na een halve dag spelen riepen we de kleuters samen in de kring en vroegen we hen wat ze 

gemist hadden. Sommige kleuters hadden helemaal niets gemist maar anderen hadden toch 

wel het één en ander gemist zoals: auto’s, een boormachine, een speedboot,… Ze kwamen zelf 

op het idee om deze spullen doorheen de week zelf te maken. Plannen werden gesmeed en 

ideeën werden gewisseld. Tijdens de evaluatieronde was het opmerkelijk rustig. De kleuters 

luisterden betrokken naar elkaar en ze namen actief deel aan het gesprek. 



 

Wat ons het meest opgevallen is tijdens de rest van de speelgoedvrije week? 

Kleuters die normaal nooit met elkaar spelen waren soms samen in een hoekje terug te vinden. 

Ze vulden mekaar aan, ze hielpen mekaar en ze gaven mekaar spontaan complimenten bij het 

oplossen van een probleem. 

 

Op de 1ste dag bleven ze mooi in hun hoekje met hun materiaal maar vanaf dag 2 werd de 

klasruimte volledig benut en werd er hoekdoorbrekend gespeeld. In de fabriek (een supergrote 

doos) werden snoepjes gemaakt, die werden naar het inpakmagazijn gebracht (nopjesbak), de 

gevulde zakjes gingen naar de winkel (bouwhoek met dozen), de gekochte snoepjes werden in 

de huishoek gebruikt om te koken ( huishoek met echte materialen). 

 Tijdens het betrokken spel zag de klas er soms uit als een ontplofte bom. We vroegen ons af 
hoeveel tijd we voor het opruimmoment zouden moeten uittrekken. Maar het opruimen verliep 
vlotter dan normaal. In een mum van tijd waren de dekseltjes (die wel in 4 verschillende hoeken 
gebruikt werden) terug in de nopjesbak, de dopjes van de flessen terug bij de flessenhoek, de 
touwen en de lijm terug op de knutseltafel, het zand  en de takjes terug gesorteerd… Er werd heel 
goed voor het kosteloos materiaal gezorgd. We dachten dat na de 1ste dag al heel wat materiaal 
aan vervanging toe zou zijn maar niets was minder waar. De papieren zakjes waren na één week 
nog volledig intact, de deksels van de dozen werden bij het opruimen zorgvuldig bij de juiste doos 
gebracht,…  
 

Probleemoplossend denkend stond deze week op nummer één. Prachtig hoe sommige kleuters 

zich vastbeten in een probleem.  Ze kwamen niet zomaar onze hulp vragen maar ze gingen 

eerder ten rade bij elkaar. Ze verwoorden hoe 

ze samen het probleem konden oplossen. Er 

werd deze week geen speelgoed van elkaar 

afgenomen, maar er werd spontaan gedeeld. 

Had een andere kleuter een probleem, dan 

werd het materiaal van een vriendje spontaan 

aangeboden als dit het probleem kon 

oplossen. Als dit geen coöperatief werken, 

onderzoekend en ontwerpend leren is. 
 



 

Sommige kleuters kwamen ’s morgens al binnen met een plan. Ze gingen onmiddellijk aan de 

slag. Er werd deze week ook voortdurend verwoord wat ze aan het doen waren. Er was 

dagelijks een aanbod van ons. We hadden dit ingepland voor de kleuters die moeilijk tot spel 

zouden komen. We hadden doorheen de week geen enkele kandidaat om “ons werkje” te laten 

maken. De knutseltafel werd wel druk bezocht door kleuters die iets wilden maken om te 

gebruiken in hun speelhoek.  

Het materiaal kreeg doorheen de week verschillende betekenissen. De grote doos was 2 dagen 

lang een fabriek, plots werd het een turntoestel met een echte rekstok om dan de laatste dag 

een piratenschip met verrekijker te worden. 

We vertelden al eerder dat we ogen en oren tekort hadden om al dat betrokken spel te 

bewonderen. Toen alle kleuters naar huis waren kwamen we soms tot prachtige ontdekkingen. 

Op een groot blad zagen we een mooie tekening van een boor staan met de naam van de 

kleuter die in de kring een boormachine miste. Hij had dus eerst een plan getekend vooraleer hij 

een boor geknutseld had.  Een andere keer deden we een eierdoos open en zagen we in elk 

gaatje een kurk zitten. De bovenkantjes van de kurken waren in de vorm van een patroon 

gekleurd. Dat toverde een instant glimlach op ons gezicht. 

 

Hebben we STEM gezien? Ja, van het begin tot het einde ademde de klas Science, Technology, 

Engineering en Mathematics. Vielen de kleuters wat stil, dan brachten we als leerkracht een 

nieuw probleem aan en ze waren weer vertrokken.   

Verwonderen, voorspellen, plannen, uitvoeren, analyseren, concluderen, reflecteren, 

optimaliseren, presenteren…  

 

Juf Grietje en juf Heide 
 



 

 

Noteer de vrije dagen  

in je agenda! 

 

06/05 07/05 
 

“MIJN NIET ZO EERSTE 

ERVARING IN DE PEUTERKLAS” 

JUF SARAH AAN HET WOORD 
 

TERUGBLIK - Na een jaartje weg te zijn uit Geho 

mocht ik er 1 september terug starten. Dit keer 

mocht ik de peuterklas voor mijn rekening nemen. 

Zalig was het om te starten met een klein groepje 

peuters. Peuters die voor de allereerste keer naar 

school gingen, peuters met veel verdriet, peuters 

met een eigen willetje, peuters met elk hun eigen 

kwaliteiten.   Met heel veel liefde, warmte, geduld en 

toilet-bezoekjes hebben ze hun plaatsje hier in de 

klas en school gevonden. En omdat ze geen grote 

groep waren, mochten ze vaak samenspelen met de 

grote kinderen uit de eerste kleuterklas! De 

verdrietige gezichtjes maken plaats voor lachende 

gezichtjes, hun eigen willetje maakt plaats voor 

vriendschap en zo blijven ze maar groeien en 

veranderen. Wat leuk om te zien en daar deel van uit 

te maken. Dit was net zo voor de nieuwe peuters die 

toekwamen na de herfstvakantie. Met een grote lach 

kijk ik terug op deze periode. Om af te sluiten met 

twee veelgebruikte woorden van de peuters (‘nee’ & 

‘uffrouw ‘): Nee, uffrouw vergeet jullie niet, ik heb 

daarvoor veel te veel mooie herinneringen. 
 

Juf Sarah 
 

  Koken is kinderspel! 
 
INGREDIËNTEN  
(voor 4 stuks) 

 
1 komkommer  

2 dikke plakken jonge 

kaas  

2 sneetjes roggenbrood  

(of ontbijtkoek)  

4 satéprikkers 

 

BEREIDING 

1. Schaaf met een dunschiller lange slierten 

van de komkommer.  

2. Steek uit de plakken kaas een sterretje. Let 

op dat de plakken net dik genoeg zijn om 

een satéprikker in te steken, maar als ze te 

dik (lees: zwaar) zijn, valt de prikker om. 

3. teek rondjes uit de sneetjes roggebrood of 

snijd er vierkantjes uit. 

4. Knip enkele centimeters van de 

satéprikkers. Rijg vervolgens de 

kerstboompjes erop: eerst de 

komkommersliert, daarna de ster bovenop 

en vervolgens plaats je de kerstboom in het 

roggebrood. 

  



 

Juf in de kijker! 
 

Naam: Marjan Depoorter 

Bijnaam: / 

Verjaardag: 4 mei 1990 

Woonplaats: Staden 

Kleur haar: bruin 

Kleur ogen: bruin-groen 

 

Ik kan echt niet leven zonder: familie en vrienden. 

Ik word chagrijnig van: zagen en luiheid. 

Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: een dessertbuffet 

Een van de mooiste plekken waar ik ben geweest: Oostenrijk 

Hier ben ik heel goed in: klaarstaan om anderen te helpen 

wanneer ze het nodig hebben. 

Bijna niemand weet van mij dat: ik een echte hekel heb aan 

wachten. 

Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: mijn dochter 

Mijn ultieme droom: een goede opvoeding geven aan mijn kinderen. Je zou vooruit 

moeten kunnen kijken zodat je zeker weet dat ze goed terecht komen en kan bijsturen 

waar het verkeerd gelopen is. 

De beste manier om het weekend te beginnen: iets doen waar je tijdens de week geen tijd 

voor had.  

Mijn grootste uitdaging ooit: dingen leren loslaten 

Dit heb ik het laatst gegoogled: de openingsuren van het gemeentehuis 

De beste uitvinding ooit: humor 

Op dit dier lijk ik het meest: volgens een test op een olifant, hmm. Volgens de tweede 

test op een paard  ;) 

Mijn tip voor een gelukkig leven: intens genieten van de kleine gelukjes die elke dag 

je pad kruisen! 

 

 

 



 

 

 
 

Toch wel hoor, maar de gastjes van het 

zesde hebben een nieuwe manier 

gevonden om een voorleesverhaaltje te 

brengen voor de Sint.  

 

BENODIGDHEDEN:  

stem/iPad/leuk voorleesboek van de Sint/ 

27 leerlingen  

 

BEREIDING:  

 Neem een iPad samen met een voorleesboek.   

 Open de app: keynote  

 Neem van elke prent uit het boek een leuke foto.  

 Spreek de tekst in bij iedere prent. Lees boeiend, creatief en luid genoeg voor.  

 Sla het bestand op als PowerPoint.  

 Ga naar een kleuterklas en speel de PowerPoint af op het digitale bord.  

 Geniet van het voorleesmoment.  
 

 
 



 

Vreemde bezoekers op school! 
 

 

INSPECTIE - In november kreeg de school 3 bijzondere bezoekers.  

Helaas was het nog niet de Sint! De onderwijsinspectie wilde graag  

(en verplicht ) een weekje bij ons op bezoek komen voor een  

doorlichting 2.0. Spannend! 

 

 

Minister van onderwijs, Hilde Crevits, hervormde 2 jaar geleden de onderwijsinspectie. Ze 

wilde dat doorlichtingsbezoeken op een andere, meer vertrouwensvolle en coachende manier 

zouden gebeuren. De inspectie moet niet alleen zeggen hoe het moet, maar moet ook in dialoog 

gaan, goed luisteren en advies geven. Vorig schooljaar organiseerde de onderwijsinspectie in 

heel Vlaanderen proefdoorlichtingen om deze nieuwe werkwijze in te oefenen. Maar dit 

schooljaar was het voor het eerst voor echt!  

 

 

Met de inspecteurs werd vooraf een week- en werkplanning 

afgesproken. Enkele kinderen mochten op maandagochtend de 

inspectie rondleiden zodat ze de weg zouden kennen in de school en 

al één en ander goed konden bekijken. Daarna vestigden we de 3 

inspecteurs een hele week in het zorglokaal (sorry, zorgjuf Isabel!) en 

bezorgden we hen heel wat dikke mappen met informatie over de 

werking van de school.  

 

 

Over werkjes, lessen, toetsen en feesten konden ze dus al heel wat lezen.  Daarnaast hadden ze 

ook heel wat vragen en daar zaten best wel heel moeilijke vragen tussen. Allemaal gingen we op 

maandag wat zenuwachtig van start, het gevoel voor een examen te staan, was plots terug! 

 

Vanaf de maandagmiddag startten de inspecteurs met klasbezoeken per graad, met telkens een 

gesprek erna. De juffen en meesters moesten heel wat toelichting geven en vertelden over de 

werking van hun klas en de evolutie van de leerlingen. Zoals echte inspecteurs werd dit 

natuurlijk voortdurend overal gecheckt! Ze namen graag een kijkje in de lesvoorbereiding of in 

de werkboeken van een leerling. Gelukkig waren de kinderen superbraaf toen de inspecteurs 

een kijkje in de klas kwamen nemen.  



 

 
 

Tussendoor mochten de zorgcoordinator en de directeur, samen met de juffen Herlindes 

(kleuter en lager) en juf Heide, nog wat extra onderzoeksvragen beantwoorden. Over 

leerlingen-begeleiding, over leerkrachtenondersteuning, over kleuterparticipatie, over de 

overgang naar het 1ste leerjaar en naar het 1ste middelbaar, over … Deze gesprekken waren 

vaak erg boeiend en liepen soms door in de ‘speeltijd’.  

 

Toch pauzeerden de inspecteurs ook eens graag, ze proefden van onze soep en ons fruitproject 

en gingen op wandel in de school. Ze sloegen ook graag een nieuwsgierig praatje met de 

poetsvrouwen en met Sofie, die het eten bedient. Ondertussen werd de verwarming en het 

onderhoud van de gebouwen nagekeken. Ook het noodplan en bijhorende 

veiligheidsmaatregelen werden gecontroleerd. 

 

Op donderdagnamiddag waren er opnieuw bijzondere gasten: de preventieadviseur, een groep 

leerlingen van het 4de, 5de en 6de leerjaar en een groepje ouders mochten elk op interview.    

Zij deden dit allen met groot enthousiasme. Wij danken hen hiervoor! Op vrijdag was het D-day. 

In de voormiddag werden we een laatste keer op de onderzoeksrooster gelegd. Daarna was het 

in spanning afwachten!  

 

 

Hoe denkt de onderwijsinspectie nu over onze school? Om 

13u30 brachten ze officieel hun verslag uit, dit in het bijzijn 

van onze burgemeester, Rita Demaré,  (als voorzitter van 

het schoolbestuur), en de nieuwe schepen van onderwijs, 

Dimitri Carpentier. Anderhalf uur besprak de inspectie de 

werking en kwaliteit van onze school.  

 



 

De school kreeg hierbij heel wat blauwe pluimen: 

- Op het vlak van kwaliteit: visie en strategisch beleid, 

organisatiebeleid                                                                 

- Voor het kleuter: leer-en ontwikkelingsgericht aanbod, 

leereffecten en leer-en leefklimaat 

- Voor het lager: leer- en leefklimaat 

- Voor de leerlingenbegeleiding: passende begeleiding    

Op al deze vlakken is onze school een voorbeeld van goede 

praktijk en overtreft de school de verwachting.  

 

 

 

 

Alle andere domeinen kleurden groen en voldoen aan de 

verwachting van goed onderwijs, met veel sterke punten.   

 

We bleven even heel stil om alle lovende woorden te laten 

bezinken, een pakje stress viel van onze schouders en 

toegegeven, sommigen werden er zelfs een beetje emotioneel 

van. 

 

(‘Waar staan die papieren zakdoekjes hier????’)  

 

 

 

Het mooiste compliment vertelden de inspecteurs tussendoor: ze hadden genoten van de sfeer 

en de grote openheid in onze school: zowel de kinderen, ouders als teamleden gingen met 

open vizier in gesprek. Tot slot drukten ze me op het hart: U hebt een geweldig warm team! 

Hoe hadden ze het geraden? De week erna begonnen we aan onze ‘Geho loopt Warm’ … 

 

Annick Cornette, 

directeur 

 



 

    VIND JIJ DE WEG IN          

 HET DOOLHOF 

NAAR DE 

KERSTBOOM?   

 

 
 
 



 

UITWISSELINGSPROJECT 
ARGENTIJSE STUDENT JOSÉ  

OP BEZOEK IN HET DERDE KLEUTER 
 

AFS - Sinds vorig schooljaar, krijgen we de laatste twee weken voor de 

kerstvakantie bezoek van een AFS-student. AFS is een non-profit 

organisatie die zich met studenten, gezinnen en vrijwilligers inzet voor 

een meer rechtvaardige en vreedzame wereld via intercultureel leren 

en uitwisseling. 

 

Vorig schooljaar kwam Gio (uit Brazilië) helpen in de klas van juf 

Grietje. Hij speelde samen met de kleuters in de sneeuw, maakte 

kerstknutselwerkjes en ontdekte samen met ons dat Brazilië en België 

een heel andere cultuur hebben.  

 

Ook nu mochten we een Argentijnse student verwelkomen. Zijn 

naam is José. Hij helpt ons in de derde kleuterklas en spreekt 

reeds een aardig mondje Nederlands. De kleuters hangen aan 

zijn lippen wanneer hij vertelt in het Spaans over zijn thuisland. 

De kinderen kunnen reeds zelf enkele woordjes Spaans spreken:  

Olé !     Buenas dias !      ¿ Que tal ?     Si ! 

Deze uitwisseling is leerrijk en interessant, zowel voor José als 

voor de kleuters. We kijken reeds uit naar volgend eindejaar !!! 
 

 



 

 

 

 

 

 

NIEUWS VANUIT DE ZORGKLAS 

DE SPEELPLAATSKLAS IS GEOPEND!  
 

SPEELPAATS - Deze klas kreeg de naam:  

 

      HET NESTJE 
 

Kids die nood hebben aan rust en structuur kregen een sleutelhanger om binnen te komen. 

Deze groep is erg beperkt omdat het natuurlijk de bedoeling is dat deze klas rustig blijft. De 

andere leerlingen mogen in het begin van de speeltijd het speelgoedmateriaal buiten zetten. 

Met de duidelijke afspraak dit ook terug op te ruimen op het einde van de speeltijd!  



 

 


