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Graag tot:  

Open School op  

     vrijdag 30 augustus. 

            17u.30-19u. 

Het team wenst alle kinderen en ouders een zalige zomervakantie toe!! 

 



 

K2 naar Rollebolle 

 

Op vrijdag 26 april trokken we met de kleuters van het 2de 

kleuter naar de sportzaal in Staden. Daar vond immers 

Rollebolle plaats. 

In Rollebolle doorlopen de kleuters samen met de juf (of 

meester) 10 speelhoeken met aantrekkelijk en uitnodigend 

materiaal.  

Na een stevige maaltijd in de klas stonden we om 12u klaar om 

te vertrekken!  

Deze namiddag stond sporten dus centraal: springen op het springkasteel, hoogteparcours, 

fietsen, evenwicht houden, spelen met de bal, doolhof, parachute,… 

Telkens we een ritmisch muziekje hoorden, was het tijd om te wisselen.  

Iedereen deed enthousiast mee en op het einde vertrokken we moe maar voldaan terug naar 

de klas. 

 

Nog een grote ‘Dank U wel’  aan de chauffeurs en aan juf Heide en Emmeline (mama Gilles) om 

jullie te ontfermen over een groepje sportieve kleuters   



 

Renovatiewerken 3de kleuter 

Op een zonnige namiddag kwam een vrijwillig klusteam ter plaatse om een leuke loungehoek te 

maken voor in onze tuin. De kleuters vonden het fantastisch om de werken van dichtbij op te volgen. 

Het resultaat mag er zeker en vast zijn. Een grote dankjewel aan de papa’s, opa en mama voor de 

tuinbanken! 



 

De bouwhoek kreeg ook een make-over. 

Echte planken, werkspullen, nagels, 

hamers… een droom voor de 

werkmannen en –vrouwen van de klas. 

Een timmertafel zal de bouwhoek nog 

vervolledigen. Ongelooflijk hoe 

vindingrijk onze kleuters zijn om 

ingenieuze bouwwerken te maken. De 

bouwhoek neemt heel wat plaats in 

beslag en wordt dan ook door beide 

klassen van het 3de kleuter gebruikt.  

De huishoek werd uitgebreid met een 

theehuisje, een tuintje met bijhorende 

leeshoek en een speelkamer. Ook deze 

ruimte wordt klasdoorbrekend gebruikt 

met de twee 3de kleuterklassen.  

Uren speelplezier is hier dus verzekerd! 

 

Een modder-buitenkeuken met bijhorende kruidentuin mocht niet ontbreken. De 

bloemen en blaadjes kunnen geplukt worden om een heerlijke maaltijd mee te bereiden. 

(eetbare Oost-Indische kers)  Ze hebben hier al uren spelplezier aan beleefd.  



 

JULI 

 

Ma 01 
START ZOMERVAKANTIE 
 

Di 02  

Wo 03  

Do 04  

Vr 05  

Za 06  

Zo 07  

Ma 08  

Di 09  

Wo 10  

Do 11 FEEST  VLAAMSE  GEMEENSCHAP 

Vr 12  

Za 13  

Zo 14  

Ma 15  

Locaties in West-Vlaanderen: 

21 juli: Wenduine 

31 augustus: Kortrijk 



 

Di 16  

Wo 17  

Do 18  

Vr 19  

Za 20  

Zo 21 Nationale Feestdag 

Ma 22  

Di 23  

Wo 24  

Do 25  

Vr 26  

Za 27  

Zo 28  

Ma 29  

Di 30  

Wo 31  



 

Maak je eigen cocktail 

 

Als aperitiefje, na het diner, op een zonnig terras... voor elke gelegenheid valt er wel een lekkere 

cocktail te bedenken. Maar waarom zouden alleen grote mensen van die lekkere mixdrankjes mogen 

genieten? Omdat er alcohol inzit? Dan maken we toch versies zonder sterke drank die een beetje 

anders maar minstens even lekker smaken.   

 

  

 

    

  

 Pina Colada 

Voor 1 cocktail 

Mix in de blender 1,5 dl ananassap met 1 

dl kokosmelk en een handvol ijsblokjes. 

Giet in een kleurrijk kopje. Garneer met 

een stukje verse ananas en muntblaadjes. 

Werk af met een beetje kaneelpoeder. 

 Cosmopolitan 

Voor 1 cocktail 

Meng in de shaker het sap van ½ limoen, de 

uitgeperste limoenhelft, 3 ijsblokjes, 1 dl 

veenbessensap en ½ dl peren-of appelsap. Shake 15 

seconden en giet door een zeefje in een mooi glas. 

 Mojito 

Voor 1 cocktail 

Giet 1 dl vers sinaasappelsap in een glaasje. Giet er 1 

dl limonade bij. Giet er tenslotte nog een scheutje 

grenadine bij. Afhankelijk van de dikte van de siroop 

zal dit naar de bodem zakken of bovenaan blijven 

drijven. Niet mengen! Serveer met een rietje en een 

stukje van abrikozen & en perzik en rode besjes. 

 Aardbeiendaiquiri 

Voor 1 cocktail 

Mix in de blender een handvol schoongemaakte 

aardbeien met 1 dl Sprite, een handvol ijsblokjes en 

1 eetlepel honing. Giet in een leuk glaasje!  



 

Sportdag 2de en 3de graad 

 

Op 21 mei vertrokken de leerlingen van de tweede en derde graad richting Staden voor een super 

actieve sportdag. Op het terrein ‘De Wankaarde’ was er voor iedereen wat wils: badminton, volleybal, 

dans, rugby, rustige spelen, honkbal, ver- en hoogspringen, sprint, aflossing, boogschieten, karate en 

voetbal. Enkele weken ervoor gaven de leerlingen hun top 5 van favoriete sporten door en op basis 

daarvan werden ze ingedeeld in groepen.  

Om de sportdag actief in te zetten, sprongen de leerlingen van het vierde tot en met het zesde leerjaar 

op de fiets voor een mooie rit langs de velden, richting Staden. Daar ontmoetten ze het derde leerjaar 

om de sportdag gezamenlijk in te zetten. Nadat iedereen zich had geïnstalleerd in de kleedkamers 

startte de eerste activiteit. In de voormiddag vonden twee sportactiviteiten plaats. Na een 

welverdiende gezonde picknick en een drankje gingen de leerlingen vol energie naar hun volgende 

sport. Zo beleefden alle leerlingen uiteindelijk 4 sportactiviteiten. Op het einde van de sportdag gaven 

de dansers nog eens het beste van zichzelf in een show die ons liet zien wat ze die dag allemaal geleerd 

hadden. Tenslotte sloten we de dag af met juf Laura voor een cooling down moment en sprongen we 

de fiets weer op, richting Hooglede. Wat een dag! 

    

    

 



 

AUGUSTUS 

 

Do 01  

Vr 02  

Za 03  

Zo 04  

Ma 05  

Di 06  

Wo 07  

Do 08  

Vr 09  

Za 10  

Zo 11  

Ma 12  

Di 13  

Wo 14  

Do 15 O.L.V. HEMELVAART 



 

Vr 16  

Za 17  

Zo 18  

Ma 19  

Di 20  

Wo 21  

Do 22  

Vr 23  

Za 24  

Zo 25  

Ma 26  

Di 27  

Wo 28  

Do 29  

Vr 30  

Za 31  

  

 

Een hele dag fietsplezier voor jong en oud. 

FAMILIEFIETSTOCHT 25 km: starten tussen 13u en 

16u Proef met het hele gezin van de gezellige sfeer, de 

natuur en de buitenlucht. Tijdens een bewegwijzerde 

fietstocht ontdek je de mooiste plekjes van Hooglede en 

de meest uitnodigende landschappen op een rustig 

tempo. Onderweg wacht een verrassing voor de 

kinderen.  

Waar: site Oude Steenoven Vossenberg  

Wanneer: zaterdag 31 augustus 

  

 

 



 

Leren met Quinlan 

 

Quinlan is een jongen met een motorische beperking en 

zit in zijn laatste jaar secundair onderwijs  in Dominiek 

Savio.  

 

Hij heeft een zwak voor kinderen en kan dan ook heel 

goed met ze overweg. 

Vorig jaar kreeg hij de kans om stage te lopen bij ons in 

het eerste leerjaar.  

Hij vond het zo’n fantastische ervaring dat hij koos om 

zijn eindstage ook bij ons te doen. 

Hij maakte 2 educatieve spelletjes om de tafels te 

oefenen. De kinderen van het tweede leerjaar vonden 

het super om samen met hem in kleine groepjes te 

werken. Op een speelse manier leerden ze de maal- en 

deeltafels automatiseren. 

 

Quinlan hoopt om hierin verder te gaan. Hij zou heel 

graag werken met kinderen in een school bij hem in de 

buurt. Veel succes Quinlan en je bent hier altijd welkom! 



 

Schoolreis peuter en 1ste kleuter 

 

Op een zomerse dag in mei gingen we met alle peuters en 1ste kleuters naar Hoeve ter 

kerst. 

Enkele sfeerbeelden: 



 



 



 

Meester in de kijker! 

 

Naam: Jan Raes 

Bijnaam: meester Jan  

Verjaardag: 06 juli 

Woonplaats: Hooglede 

Kleur haar: zwart 

Kleur ogen: bruin 

 

Ik kan echt niet leven zonder: enkele zonnige, warme dagen 

Ik word chagrijnig van: onrecht 

Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: alle pastagerechten  

Een van de mooiste plekken waar ik ben geweest: Mallorca 

Hier ben ik heel goed in: alles wat sport betreft 

Bijna niemand weet van mij dat: ik graag een lekker streekbiertje drink 

Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: “F1” piloot 

Mijn ultieme droom: lang gezond blijven leven en lang kunnen genieten van mijn 

gezin, kinderen en kleinkind(eren) 

De beste manier om het weekend te beginnen: een forse tourrit met de 

koersfiets of mountainbike 

Mijn grootste uitdaging ooit: deelname aan triathlonwedstrijden 

Dit heb ik het laatst gegoogled: het weerbericht 

De beste uitvinding ooit: de fiets 

Op dit dier lijk ik het meest: blijkbaar een poema 

Mijn tip voor een gelukkig leven: positief ingesteld staan



 

Kleurplaat 



 

 

 

Zomerpuzzel 

 



 

De vijfdes op driedaagse!  

 

Op 15, 16 en 17 mei was het verdacht stil in de Gemeenteschool van Hooglede. Beide vijfde 

klassen waren nergens te bespeuren! De school moest het drie dagen zonder deze 

overenthousiaste leerlingen stellen want ze waren op logement in ‘De Radar’ te Lichtervelde. 

De juffen puzzelden een leuke driedaagse in elkaar die volledig in het teken stond van 

muzische vorming. Er kwamen dan ook tal van verschillende creatieve activiteiten aan bod. 

Zowel in de voor- als namiddag werden de leerlingen ondergedompeld in enkele workshops : 

Afrikaanse dans, Slapstick & Comedy, Slam Poetry en eco-percussie. Maar ook op de andere 

momenten was er steeds iets te beleven. Benieuwd naar ons programma? Kijk gerust even 

mee!  

 
Woensdag 15 mei Donderdag 16 mei Vrijdag 17 mei 

Ochtend 
Nog 0 keer slapen! 

JOEPIE! 
Ontbijt met kleine oogjes.  

Ontbijt met NOG kleinere 

oogjes en 

CHOCOLADEMELK! 

Voor 

middag 

Voorbereiding in de  

klas:  route uitstippelen via 

Google Maps en nerveuze 

vragen beantwoorden  

Workshop Afrikaanse dans 

of Slam Poetry  

 

 

 

 

 

Workshop Eco-percussie of 

Slapstick & Comedy 

 

 

 

 

 

 

Middag 
Thuis stilaan een beetje 

zenuwachtig worden! 
Spaghetti en platte rust  Koude schotel  

Namiddag 

Vertrek met de fiets naar 

Lichtervelde.  

Installeren van de bedden 

en domein verkennen. 

 

Workshop Afrikaanse dans 

of Slam Poetry 

Workshop Eco-percussie of 

Slapstick & Comedy 

Pannenkoeken eten 

Terug naar huis met de fiets 

Avond 

Bbq met Patje en Rik. 

Radioactief afval-spel. 

Slapen (Of toch niet?) 

Boterhammen met 

charcuterie en soep 

Filmavond in pyjama en 

slaapzak 

 

 

 

 

 

Vroeg in bed!  



 

Zomerknutsel 

 

In de zomer genieten we van het mooie weer. Hier lees je hoe je een zonnige zomervanger kunt maken die  

je voor het raam kunt hangen en waar de zon mooi doorheen kan schijnen. Knutsel je mee? 

 

Dit heb je nodig:  

 transparante lijm 
 doorschijnende deksels 
 acrylverf 
 kwast of satéprikker 
 gekleurd draad 
 kralen 
 plakband 
 schaar 

Zo maak je de zonnige zomervanger: 

Spuit transparante lijm in het deksel en giet hier op 
verschillende plekken wat acrylverf in. 

Met een kwast of een satéprikker kun je de verf 
voorzichtig verspreiden in een mooi patroon. Maak 
op deze manier verschillende zonnevangers. 

Nu laat je de lijm drogen. Soms lukt het om de 
lijmlaag heel voorzichtig uit het deksel te halen. Of 
dit lukt, hangt een beetje van de lijm af die je 
gebruikt. Als dit gaat, kun je het eruit halen, lukt het 
niet, dan laat je de lijmlaag in het deksel zitten. 

Knip nu een gekleurde draad af en maak aan de bovenkant een lus. 

Leg de zonnevangers met de mooie kant naar onderen op tafel en leg hier de draad op. Nu 
plak je de draad met wat stukjes plakband tegen de zonnevanger. Rijg aan de draad wat 
kralen en plak dan de volgende zonnevanger vast aan de draad. 

Ga zo door en rijg ten slotte aan de onderkant van de draad nog een paar kralen en knoop 
ten slotte de draad goed af. 

  



 

Bosklassen - 6de leerjaar 

 

 

Maandag  29/04 

Toen we toekwamen beseften we dat we helemaal boven in het gebouw sliepen. 

Dus we moesten onze LOODZWARE koffers helemaal naar boven tillen. 

Toen we boven kwamen was het in de meisjeskamer niet moeilijk om allemaal een plekje te vinden. 

Onze eerste activiteit was een wandeling van Barvaux naar Durbuy. 

Onderweg kwamen we een camping tegen met allemaal poedels , wij noemden het 

“De poedelcamping”. 

Toen we terug kwamen mochten we even uitrusten op de kamers. 

Haha, weer helemaal naar boven! 

Toen mochten we voor de eerste keer het heerlijke eten proeven van LPM. 

 

Dinsdag 30/04 

We werden wakker met een grote lach, zin in een nieuwe dag. 

Juf riep :AAN TAFEL!!!!!!!!! 

Wij riepen: ‘Wacht, we zijn nog niet klaar met ons haar!!!!!!!’ 

Uiteindelijk zaten we aan tafel voor een TOP ontbijt. 

We kwamen terug van een fotozoektocht en het was super warm dus we mochten in het 

ZWEMBAD!!!! 

Het water was nog redelijk warm. 

Die avond mochten we ons dan douchen en onze pyjama al aandoen voor het spel. 

Het was een soort van quiz met allemaal kleine spelletjes waarvan juf Margaux en juf Herlinde 

de QUIZMASTERS waren. 

Maar juf en meester waren WEER een beetje zot , meester legde plotseling een willekeurig liedje op. 

Het was BANAAN. Juf maakte er het bosklas liedje van. 

We maakten er ook een dansje op. 



 

Woensdag 1/05 

We stonden zoals elke ochtend weer op met een grote lach. 

In de voormiddag hebben we rappel gedaan, geklommen op een ECHTE rots en een apenbrug 

gedaan van wel 15 meter hoog. WOW! 

In de namiddag gingen we kajakken. Je mocht per 2 in een kajak. 

Maar natuurlijk zijn er wel zeker 3 groepjes in het water gevallen. 

Niemand kwam helemaal droog aan. Oeps! 

Toch hadden we nog heel veel energie om nog een plons in het zwembad te wagen. 

Die avond is juf Margaux jammer genoeg vertrokken maar er kwamen twee andere toffe 

mensen haar vervangen (juf Isabelle en mevrouw Annick). 

’s Avonds, het werd al donker, hebben we nog een reflectoren zoektocht gedaan. Maar de juf en 

de meester moesten weer een grapje uithalen, ze hadden ons wijsgemaakt dat er in het bos 

everzwijnen zaten. KNOR KNOR! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Donderdag 2/05 

Op deze dag was het eerder een rustige activiteit want ’s avonds was het FUIF. 

We hebben een hele laaaaaange wandeling gemaakt in groepjes,  sommige dachten dat ze de weg 

kwijt waren geraakt maar dat was gelukkig niet zo. 

Toen we terug in LPM kwamen, begon het jammer genoeg te regenen. 

Maar sommige bleven nog in het zwembad en anderen speelden eerder rustige spelletjes. 

We mochten ons daarna gaan douchen een klaarmaken. 

De meisjes make – up en zo  

Toen begon de FUIF!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 

 

Vrijdag 3/05 

Die ochtend hebben we een wandeling gemaakt en onze valliezen ingepakt.  

Jammer genoeg . 

We hebben ook nog onze laatste brieven gekregen van onze  familie. 

We hebben daar ’s middags nog een laatste maal gegeten en dan zijn we vertrokken met de bus. 

En toen kwamen we op school aan en we knuffelden onze mama en papa! 

Oooooooh!!! 

Dan hebben we nog gedanst op banaan.  

 

                                                                    

Groetjes Febe , Lauren en Zita 

 



 

 Bakkerij 1ste leerjaar 

 

De eerste openingsdag van de bakkerij van het 1ste leerjaar. Alle leerlingen gaven het beste van 

zichzelf. 

Wat een trotse gezichtjes in de bakkerij! Bedankt ook aan alle klanten! 😁 

  



 

 Bezoek brandweer 2de kleuter 

 

Op dinsdag 4 juni hadden de 2de kleuters het geluk dat ze een bezoekje mochten brengen aan 

de brandweerkazerne.  

Brandweervrouw Emmeline (mama van Gilles) en haar papa leerden ons heel veel bij over hun 

beroep!  

We kregen de kledij van dichtbij te zien, we mochten plaats nemen in de brandweerwagen, 

leerden blussen, ... 

Kortom ... het werd een TOP namiddag!!  

Bedankt aan de brandweerman en -vrouw van dienst 💙 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Maak je eigen bucketlist 

Zet je dromen, wensen en doelen op papier. 

  

 

De zomervakantie komt eraan! 

Je hebt straks 8 weken de tijd 

om leuke dingen te doen. 

Heb je al plannen gemaakt? 
 

Stel een bucketlist samen 

zodat je niets vergeet. 

Inspiratie voor jouw bucketlist! 



 

Afscheid 6de leerjaar 

 

 



 

 

 

 Kalender schooljaar 2019-2020 

 

Vakantie- en vrije dagen. 

 

maandag 30 september 2019 Pedagogische studiedag - geen school 

van 28 oktober t/m 3 november Herfstvakantie  

van 23 december t/m 5 januari Kerstvakantie 

van 24 februari t/m 1 maart  Krokusvakantie 

van 6 april t/m 19 april Paasvakantie  

1 mei 2020 Feest van de Arbeid - geen school 

4 en 5 mei 2020 Vrije dag - geen school 

6 mei 2020 Pedagogische studiedag - geen school 

21 mei t/m 22 mei  O.H. Hemelvaart 

 

H.Vormsel   Eerste Communie 

* 30 mei 2020   * 16 mei 2020 



 

 

  


