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ACTIVITEITENKALENDER 

 04/04 
Infoavond bosklas L6 

Logeren L4 
Voelsprieterij L2 

05/04 Rapport L1 - L6 

08-21/04 Paasvakantie 

22/04 Paasmaandag 

26/04 Rollebolle K2 

29/04-03/05 Bosklas L6 

01/05 Dag van de Arbeid 

06/05 Vrije dag – geen school 

07/05 Vrije dag – geen school 

09/05 Oudergesprekken L6 (1) 

12/05 Moederdag 

13/05 Oudergesprekken L6 (2) 

14/05 Sportdag L1-L2 

15-17/05 Muzisch kamp L5 

16/05 Hallo Velo K3 

17/05 Schoolreis P-K1 

18/05 Vormsel <17u 

21/05 Sportdag L3-L6 

24/05 Boerderijbezoek P-K1 

25/05 Eerste communie <17u 

28/05 Fietsexamen L6 

30-31/05 Hemelvaart + Brugdag 
 

 

 
 

TE ZIEN IN DEZE NIEUWSBRIEF 
 
P - een vrolijke paaswens van de peuterklas .......... p. 2 

SPORT - tornooi netbal en tussen 4 vuren ............. p. 3 

JUF IN DE KIJKER - juf Heide .................................. p. 6 

L6 - evolutie vastgelegd in kiekjes .......................... p. 7 

L1 - afvalproject ..................................................... p. 8 

L3 - met het derde leerjaar naar Fedasil .............. p. 10 

FEEST!VAL - een geslaagde namiddag.................. p. 11 

K1 - Pyjamadag in de 1ste kleuterklas .................. p. 12 

KOKEN MET JUF SASKIA - fruit versieren  ............ p. 13 

SCHATKIST VOL GELUK - tips maart en april ........ p. 14 

K3 - tableau vivant in de derde kleuterklas .......... p. 19 

 
 



 

 
 

        K1A 

      wenst iedereen 
            een fijne 

paasvakantie  
 

 
 
 



 

Naschoolse sport – MOEV 
 

Op woensdag 19 december nam het 6de leerjaar deel aan een netbaltornooi in Roeselare met 3 

ploegen. Veertien teams stonden klaar 

om spetterend netbal te spelen. 

Er werden 2 poules van 7 ploegen 

gemaakt. Iedere ploeg moest dus 6 

wedstrijden spelen in zijn reeks. 

GEHO 1 en GEHO 2 waren 

onderverdeeld in poule 1 en GEHO 3 

kwam uit in poule 2. 

Onze “GEHO-ploegen” toonden met 

heel mooie acties hun netbaltalent.  

GEHO 1 won 4x, GEHO 2 5x en GEHO 3 

won alle wedstrijden! 

In de eindrangschikking werd GEHO 1 : 

4de, GEHO 2 : 2de en GEHO 3 : 1ste! 

 GEHO 1 : Mathis Cassaert, Stan Decorte, Ian Quartier. 
 GEHO 2 : Kaï Devolder, Hibotulaahi Nasrudiin, Lander Vandenbulcke. 
 GEHO 3 : Jelle Delzeyne, Briek Vanthournout, Milan Wulleman. 
 
Woensdag  27 februari stond het 5de leerjaar ook met 3 ploegen klaar voor het netbaltornooi in 

Staden. Daar waren 24 ploegen ingeschreven om hun netbalkwaliteiten te tonen. Er werden 3 

poules gemaakt met 8 ploegen. In iedere poule was een GEHO ploeg vertegenwoordigd. 

De GEHO ploegen speelden vol overgave, wat resulteerde in een mooi resultaat. 

Eindklassement : GEHO 1 : 3de en GEHO 2 en 3 : 4de plaats. 

GEHO 1 : Remi Gellynck, Ruben Perneel, Giana Vanoutryve, Raxma Nasrudiin. 
GEHO 2 : Nell Schapman, Nuna Cosse, Yanah Dedier. 
GEHO 3 : Edouard Beernaert, Guess Depuydt, Yassin El Mahi, Seppe Alting. 

 
 



 

Op woensdag 20 maart was het de beurt aan het 3de en 4de leerjaar om hun sportieve talenten 

te tonen in het “tussen 4 vuren” tornooi in Gits. 

Het was een vriendschappelijk tornooi voor de verschillende scholen van Hooglede-Gits. Onze 

school had ingeschreven met 2 ploegen: GEHO 1 = 4de lj en GEHO 2 = 3de lj. 

Beide ploegen speelden fantastisch goed, wat resulteerde in 5 overwinningen voor GEHO 1 en 

GEHO 2 won zelfs alle 8 wedstrijden! Proficiat aan beide ploegen! 

GEHO 1 : Marthe Demeersseman, Taziana Lagae, Ian Lefere, Caloendra Lefevere, Miel Loyson, Cas 
Matten, Robbe Moors, Rube Neels, Fran Oversteyns, Matthias Vandenbroucke. 
GEHO 2 : Gilles Callebert, Luca Courtens, Daan De Jonckheere, Loïc Devolder, Lian Holvoet, Lucas 
Maekelbergh, Edouard Verduyn, Teagan Degrave, Jaron Holvoet, Febe Reynaert, Elise Verbeke. 
 

 

 
 

 

  
Proficiat aan alle deelnemers!  



 

Hoeveel paashazen en eieren tel jij? 
 



 

Juf in de kijker! 
 

Naam: Heide Boussier 

Bijnaam: Boussie 

Verjaardag: 14 december  

Woonplaats: Roeselare 

Kleur haar: bruin 

Kleur ogen: blauw 

 

Ik kan echt niet leven zonder: de zon. 

Ik word chagrijnig van: gezaag en geklaag. 

Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: liefst word ik niet wakker gemaakt. 

Een van de mooiste plekken waar ik ben geweest: Zuid-Afrika. 

Hier ben ik heel goed in: relativeren. 

Bijna niemand weet van mij dat: ik graag eens lui ben. 

Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: ik blijf het liefst mezelf. 

Mijn ultieme droom: tot aan het eind van mijn carrière met hart en ziel voor de klas 

blijven staan. 

De beste manier om het weekend te beginnen: uitslapen en daarna een 

heerlijk kopje koffie.  

Mijn grootste uitdaging ooit: meedoen aan de bike challenge. Met een aantal collega’s 

doen we mee en gaan zo de uitdaging aan om met de fiets naar school te komen. 

Dit heb ik het laatst gegoogled: ‘Vincent’ van Don McLean. Dit liedje had ik nodig om 

een filmpje te maken voor de opendeurdag. 

De beste uitvinding ooit: een elektrische fiets, zo kan ik slagen in de bike challenge. 

Op dit dier lijk ik het meest: volgens een test uit Zonnestraal lijk ik het meest op een 

papegaai. 

Mijn tip voor een gelukkig leven: pluk de dag. 



 

Evolutie zesde leerjaar vastgelegd in kiekjes 

   
OKTOBER       NOVEMBER 

  
DECEMBER       JANUARI 

   
FEBRUARI       MAART 

 
APRIL 



 

Afvalproject L1 

 

Iedereen heeft het er over… afval. Er is te veel afval op onze planeet. We horen er over op de 

radio, lezen het in de krant en zien de beelden op televisie. De jongens en meisjes van het 1ste 

leerjaar konden hun ogen niet geloven toen ze de plastiek soep zagen. Dat dieren het plastiek als 

eten zien, het inslikken en zo ziek worden, vonden de leerlingen heel schrijnend. Daar wilden wij 

iets aan doen!  

We begonnen met het aankaarten van het probleem. De 

kinderen vertelden thuis over de vreselijke plastiek soep. Er 

werd unaniem beslist om te ijveren voor koek- en 

fruitdoosjes. ‘Geen afval meer!’, riepen de kinderen. Vol 

goede moed werden rondslingerende papiertjes – op eigen 

initiatief – met een verontwaardigde blik de vuilbak 

ingegooid.  

De kinderen leerden sorteren en trokken daarna op 

zwerfvuiltocht. Met Vladimir Papier, Jerom Compostworm, 

Estee PMD en Chantal Restafval in het achterhoofd werd 

de schoolbuurt richting speelplein Zoeber aangepakt. We 

konden onze ogen niet geloven. Wat een berg afval die we 

moesten meesleuren. Nadien hebben we het afval in een 

grote kar naar het recyclagepark in Hooglede gebracht. 

Daar leerden wij heel wat bij!  

De speelplaats opgeruimd, de 

schoolbuurt netjes, het afval in 

het recyclagepark… je zou 

denken dat het thema er toen op 

zat! Nee, hoor! De kinderen 

werkten ook een heuse 

sensibiliseringscampagne uit. Er 

werden posters gemaakt met 

tips om afval te voorkomen. De 

kinderen gaven hun vrienden uit 

de 3de kleuterklas met veel 

plezier een woordje uitleg bij de 

gemaakte affiches. Doel bereikt! 

Zij beloofden plechtig mee afval 

te voorkomen. Jullie ook?    



 

Een origineel paasontbijt 

 

 



 

Met het derde leerjaar naar Fedasil 

 

In het kader van de vriendschapsweek brachten we een bezoek aan Fedasil.  

Veel leerlingen hadden toch heel wat vragen rond 

dit thema. Eenmaal toegekomen in Poelkapelle 

gingen we mee met een gids die ons meer uitleg 

gaf. We startten de rondleiding met een 

PowerPoint waarbij we te weten kwamen dat we in 

een centrum voor asielzoekers waren.  

We leerden over de reis die asielzoekers reeds 

hadden gemaakt om tot in België te komen. Ook de 

stappen om asiel aan te vragen kwamen aan bod.  

Na het beantwoorden van de vele vragen kregen we een rondleiding in het centrum. 

 

Hierbij leerden we over het puntensysteem, 

waarvoor men o.a. klusjes moet uitvoeren, om te 

gaan ‘shoppen’ in het ‘plaatselijk winkeltje’. Hier 

vinden ze kledij, shampoo, tandpasta, pampers …   

Het winkeltje bestaat voornamelijk uit giften van 

buurtbewoners.  

 

We sloten ons bezoek af in de keukens. Ieder gezin krijgt een keuken toegewezen die ze met een 

ander gezin moeten delen. Hierbij krijgen ze een maandelijks budget waarmee boodschappen 

buiten het centrum worden gedaan om te kunnen koken.  

Een ideale manier om kennis te maken met de verschillende eetculturen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Feest!val 

Ons Feest!val was top! Geniet even mee van enkele sfeerbeelden... 

  

 

  



 

 

Pyjamadag in de 1ste kleuterklas 

 

Ook wij deden mee aan de Nationale Pyjamadag van Bednet! 

Bednet zorgt ervoor dat leerlingen die wegens ziekte tijdelijk of langdurig afwezig zijn de lessen 

via internet op school kunnen volgen. 

Hierdoor wordt geprobeerd om de leerachterstand beperkt te houden en te voorkomen dat de 

leerling de band met klasgenootjes en school verliest. 

 

 

 

  



 

Fruit versieren samen met juf Saskia 

 

een feestje in de mond 🎉😋 

    

    

 

  



 

We blijven ons inzetten voor een gelukkig schoolklimaat 
 

 

 

 

 

  



 

 

Verrassing in een doos 

 

 Een mysterieuze doos… … wat zou er inzitten … … een klasgenootje! 

         

 

Yoga met juf Laura 

 

  
 



 

Knutselideetje Pasen 

 

 

Benodigdheden 

- Karton 

- Schaar 

- Aluminiumfolie 

- Stiften 

 

Werkwijze 

Met deze aluminiumfolie paasei heb je een echte eyecatcher in huis voor de Pasen. Gebruik 

een stuk karton, maak er een paasei vorm van en bedek het met aluminiumfolie. 

Vervolgens kun je ze met stiften versieren. 

  



 

Tableau vivant in de derde kleuterklas 

 

  



 

 

 

 

  



 

Spelen en kleuren 

 

 



 

 


