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Kalender 

14/01: Infoavond start Peuters na Nieuwjaar 

16/01: Theatervoorstelling Lager 

21/01: Info Nieuwe peuters 2020 - 2021 

27/01: Instapnamiddag peuters 

 

17/02: Instapnamiddag peuters 

24/02 – 28/02 : Krokusvakantie 

 

07/03: Kippenfestijn Ouderraad 

29/03: Info Nieuwe peuters 2020-2021 

29/03: Open Deurdag 14 – 17 u. 

30/03: Instapnamiddag peuters 

 
 

  

 

In dit nummer …  

kom je te weten hoe juf Herlinde haar 

weekend start. 

kan je terugblikken op een geslaagde 

editie van onze Urban Trail. 

Lees je hoe je je eigen MIEP kan 

maken. 
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Op uitstap naar Hoeve ter Kerst 

Op vrijdag 25 oktober zijn we met alle leerlingen van het derde leerjaar 

op leeruitstap geweest naar het bos. 

Ter Kerst is een bos van 16 hectare dat wil zeggen : ongeveer 32 

voetbalpleinen. 

We hadden geluk : het was prachtig, zonnig herfstweer. 

Het bos bestaat uit 4 lagen : de moslaag, de kruidenlaag, de struiklaag en 

de boomlaag. 

Aan het begin staan er vooral grote struiken. Die herkennen we aan hun 

vele takken die uit de grond komen. We zien veel hazelaars met op de 

grond de hazelnootjes waar ze de bekende hazelnootpasta van maken. 

De gids toonde ons de zwammen. Deze groeien op zieke of afstervende 

bomen en ze eten hem beetje bij beetje op. 

Als je de netels van onder naar boven wrijft dan krijg je geen prikjes en 

ook geen branderig gevoel. 

Sommige kinderen zogen de nectar uit de witte bloempjes van de netels. 

We kregen potjes om kriebelbeestjes te vangen. 

Bovenaan zat er een vergrootglas om ze van dichtbij te kunnen bekijken. 

Jammer genoeg was onze vangst te klein om veel te kunnen zien. 

Met behulp van een spiegeltje keken we onderaan de paddenstoel of het 

plaatjes waren of buisjes. 

We zagen een eekhoorntje haastig vluchten van boom naar boom. 

 

We waren weer blij verrast hoe mooi de verschillende kleuren van de 

herfstbladeren zijn. 

3de leerjaar. 
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Een brief voor Sint  

        6B schreef een brief naar de Sint.  
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Leren en ontdekken in de kleuterklas 

 

Nieuws uit de 1ste kleuterklas 

De kleuters kwamen vol verwondering zeggen, dat wanneer ze door  

zo'n gekleurd raampje keken de klas veranderde van kleur. Door een 

spiegeltje konden we dan weer niet kijken en door een blokje waar  

zand inzat niet zo goed... Tijd dus om de lichttafel erbij te halen. Daar 

ontdekten we snel wat wel en niet doorschijnend was. 

 #betrokken kleuters 😍 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bedankt voor het binnenbrengen van jullie batterijen. 

             Samen spaarden we 450 punten!  

         Met deze punten kunnen wij extra   

           spelmateriaal aankopen voor onze leerlingen. 

https://www.facebook.com/hashtag/betrokken?source=feed_text&epa=HASHTAG
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Juf in de kijker

Naam: Herlinde Vandenbussche  

Bijnaam: juf Linde 

Verjaardag: 31 mei 1977 

Woonplaats: Hooglede 

Kleur haar: bruin 

Kleur ogen: blauw/grijs 
 

Ik kan echt niet leven zonder: vriendschap 

Ik word chagrijnig van: een rommelig huis  

Voor dit gerecht kun je mij wakker maken: Griekse mezze  

Een van de mooiste plekken waar ik ben geweest: Kreta 

Hier ben ik heel goed in: creatief bezig zijn  

Bijna niemand weet van mij dat: ik samen met juf Marian 1 keer in de week kaartjes voorzie van 

handlettering. 

Deze persoon zou ik voor één dag willen zijn: mijn zoon Ward 

Mijn ultieme droom: dat de wetenschap een middel vindt om iedereen te genezen van diabetes 

De beste manier om het weekend te beginnen: frietjes eten in de zetel en gezellig samen met het gezin 

een familiefilm bekijken  

Mijn grootste uitdaging ooit: Links een rondpunt nemen met de auto in Ierland 

Dit heb ik het laatst gegoogled: Goudlokje en de drie beren 

De beste uitvinding ooit: een schaar  

Op dit dier lijk ik het meest: Kangoeroe 

Mijn tip voor een gelukkig leven: geniet heel bewust        van kleine dingen 

 

 

 

 

  

Juf in de kijker 



   

6 

Mediteren met MIEP in het 2de leerjaar 

 

 

 

Kinderen van het tweede leerjaar mediteren met 
een MIEP (Meditatie In Een Potje) 

Naar aanleiding van ons jaarthema: “zin in zen” 
hebben de kinderen een Miep gemaakt. 

Na een drukke speeltijd maken we er dikwijls 
gebruik van. 

 

 

Je kan een MIEP vergelijken met zo’n 
sneeuwbol. Het neerdwarrelende glitter 
staat daarbij symbool voor alle gedachten 
die in je hoofd ronddartelen. Door de 
MIEP rustig te observeren en daarbij ook 
traag en bewust te ademen brengen we 
de gedachten in ons hoofd en de spanning 
in ons lijf tot rust. 

Schudden, er makkelijk bij gaan zitten en 
blijven kijken tot de laatste glitter de 
bodem heeft bereikt… 
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Kerststallen en -beeldententoonstelling in Gits 
 

We gingen met de leerlingen van het 4e 

leerjaar die godsdienst volgen op stap naar een 

unieke kerststallen en -beeldententoonstelling 

in Gits.  Er waren dan ook maar liefst meer dan 

300 verschillende kerststallen en beelden te 

bewonderen van wereldwijd.  Van piepklein 

gemaakt van een luciferdoosje tot levensechte 

beelden.  Gemaakt uit veel verschillende 

materialen zoals: kristal, papier, karton, 

gedroogd fruit, noten, …  
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Woordzoeker 
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Workshop GoodCook 4de leerjaar 

 

Op donderdag 13 december kregen we bezoek in de klas! We kregen 

uitleg over groenten en fruit en waarom het belangrijk is om 

seizoensgebonden groenten te eten. We leerden ook een trucje om te 

weten welke groente in welk seizoen het beste groeit! Zullen we het jullie 

vertellen? 

Herfst-en wintergroenten hebben 

veelal een oranje, bruine of witte 

kleur. Ze groeien dicht tegen of 

onder de grond en zijn hard om zich 

te beschermen tegen de kou. Denk 

maar aan een pompoen, witloof of 

wortel.  

Lentegroenten hebben vaak een 

groene kleur, denk maar aan veldsla 

of spinazie. 

In de zomer zijn bijvoorbeeld de 

tomaten, aardbeien en braambessen 

dan weer op hun best. Ze zijn lekker 

sappig en hebben een mooie kleur! 

 

Daarna mochten we zelf aan de slag 

met groenten van de herfst en de 

winter. Op het einde van de namiddag 

mochten we proeven van onze eigen 

creaties en gingen we met een 

kookschort, kalender én tasje naar huis. 
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Museumbezoek 3de kleuter 

De derde kleuters doken de treinwereld in. Eerst en vooral werd er een spoor aangelegd 

die de vosjes- en de uiltjesklas met elkaar verbond. Kaartjes werden gekocht aan het loket. 

Een kopje heerlijke koffie werd gedronken in de tearoom. Geduldig wachten op de trein 

kon in de wachtzaal. Kortom, alles wat er nodig was om heerlijk te kunnen spelen kreeg 

een plaatsje in de klas. Kartonnen dozen werden geschilderd en omgetoverd tot 

verschillende wagons. De conducteur floot op de fluit om te laten weten dat de trein kon 

vertrekken. Wat een drukte! 

 

Tijdens een STEM-opdracht mochten de kleuters een treinwereld nabouwen in een groot 

kartonnen deksel. Een tunnel kwam tevoorschijn, een brug werd gebouwd, … En daarna 

uren spelen met de trein in hun eigen knutselwerk.  

 

Als afsluit van dit leuke project gingen we op stap naar Train World in Schaarbeek. Waaw, 

wat was het leuk om de roltrap te nemen in het station. Wat was het spannend om de 

volgende trein te halen. Wat was het leerrijk om de echte conducteur aan het werk te 

zien.  

 

Het museum was prachtig. In groepjes van 4 kleuters gingen we op ontdekking doorheen 

de verschillende zalen. Wisten jullie dat de koning vroeger een eigen trein had? We 

mochten in de oude treinen op ontdekking. We leerden hoe je kan weten wanneer er een 

trein afkomt. We zochten en vonden Tjoek Tjoek. De vele schilderijen van Delvaux 

toonden ons wat extra kunst. De tijd vloog voorbij en de trein huiswaarts kwam er bijna 

aan. Eerst nog gezellig picknicken en dan terug huiswaarts.  

 

We hadden 3 superleuke weken waarin we veel geleerd, gespeeld en genoten hebben! 

Tuut tuut 
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Nieuws uit de klas van meester Koen 
 

In de lessen zedenleer geloven wij in de mens en 

plaatsen we de mens centraal. 

We kijken kritisch naar de wereld en naar onszelf. We 

aanvaarden niet zomaar wat anderen zeggen. We 

bepalen zelf hoe we ons leven zin geven in het hier en 

nu en doen dit met respect voor de keuze van 

anderen. We streven naar een warme en solidaire 

democratische samenleving waar ieder mens 

gelijkwaardig is en zichzelf kan zijn. 

 

Eind november, begin december werkten 

we in de derde graad rond het thema 

“Tweede  Wereldoorlog”. 

Meer specifiek tijdens de lessen, de 

discussies, over het leven van Anne 

Frank stelde een leerling de vraag: 

“Waarom moeten we hier over leren? Dat 

is toch allemaal voorbij!”  

 

De geschiedenis herhaalt zich en kennis van het 

verleden maakt ons rijker. Je gaat inzien waarom de 

wereld is zoals hij is, en waarom mensen doen wat ze 

doen. Het is onze taak om de missie van getuigen van 

racisme, van discriminatie, van onverdraagzaamheid 

verder te zetten. 
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Kerstboompizza’s 
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Heksen op bezoek in het 1ste leerjaar 

Het 1ste leerjaar werd verheugd met enkele heksenbezoekjes. Heksje SmikSmak had het 

allesbehalve makkelijk. Geen energie, broze botten, een blijvende hoest, … Het werd haar 

nieuwe heksenvriendinnen al snel duidelijk. Het magische toverpoeder van heksje 

SmikSmak leek de boosdoener … suiker! Zoveel suiker is erg ongezond. Iedere dag ging 

heksje SmikSmak op bezoek bij één van de heksenvriendinnen in het bos: het-omgekeerde-

heksenhoed-bos. Heksje Zoef leerde ons hoe belangrijk bewegen is en heksje Slok vertelde 

over gezonde drankjes. Vita en Mientje – twee heksenzusjes – toonden het belang aan van 

groenten en fruit. De vezeltjesheks duidde hoeveel energie gezonde vezels je kunnen 

bezorgen. En heksje Melksnor … je raadt het al: wees ons op hoe belangrijk melkproducten 

zijn. Na al die bezoekjes had heksje SmikSmak de hele voedingsdriehoek doorlopen en – nog 

belangrijker – verdwenen haar  kwaaltjes één voor één. Naast het poppenspel waar de 

jongens en meisjes twee weken lang telkens naar uitkeken, werd alle nieuwe (gezonde) info 

verder uitgewerkt tijdens het hoekenwerk. Tanden poetsen, klontjes in suikerrijke drankjes 

raden en tellen, een eigen voedingsdriehoek samenstellen, het heksenbos nabouwen met 

blokken, gezonde ontbijten samenstellen en nog zo veel meer! Enthousiaste en gezonde 

leerlingen … ons project is geslaagd!  
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