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De spreeKBallON 
Mensen op zoek 

naar een nieuw en beter leven 
hopen het grote lot te winnen 

of dé schat van hun leven te vinden. 
 

Mensen op zoek naar een gelukkig leven 
willen een ster die oplicht in het donker,  

een engel die de weg wijst 
of een herder die met hen optrekt. 

 
Kerstmensen volgen een ster, 

een engel of een herder 
die niet leidt naar een paleis, 

een fors kapitaal 
en een comfortabel leventje, 

maar heel gewoon naar een plek 
waar eenieder thuis kan komen 

bij mensen die hen liefdevol 
in het leven dragen. 

( Kathleen Boedt ) 
 

Zalig kerstfeest! 
Gelukkig Nieuwjaar! 

 
Het team van KBO Nederename 

 



 
 

Beste ouders, 
 
Het eerste trimester van ons schooljaar nadert zijn einde.  Dankzij de inzet en 
het enthousiasme van mijn team werden opnieuw tal van activiteiten 
georganiseerd voor de kinderen.   
 
Er was ook een activiteit voor de grootouders van onze kleuters.  Nadat ze door 
hun oogappels een rondleiding hadden gekregen, konden ze nog napraten bij 
een hapje en een drankje. 
Ik had met heel wat grootouders gesprekjes en iedereen was vol bewondering 
voor het vele werk dat hier met de kinderen werd gedaan.  Dank je wel, beste 
grootouders!  Jullie positieve boodschap geeft ons vleugels om op de ingeslagen 
weg verder te gaan.  Ik ging als fiere directeur huiswaarts… 
 
Dank je wel ook aan iedereen die via de webwinkel spulletjes kocht voor hun 
kinderen.  De actie was een schot in de roos.  Allen samen kochten jullie voor    
€ 10 000.  De opbrengst voor de school was € 2 517.  Met een deel van dit geld 
werd reeds materiaal gekocht voor de speelplaats en dit in overleg met de 
kinderen van het 3de t.e.m. het 6de leerjaar.   
 
Dank je wel ook aan de mensen 
die op vrijwillige basis zoveel 
doen voor onze school.  Ik denk 
aan de klusjesmannen, aan de 
mensen die regelmatig naar het 
containerpark rijden, aan de 
makers van het moestuintje, 
aan de fruitmama’s, aan de 
leesmama’s, aan alle chauffeurs 
bij uitstappen, aan de leden van 
het oudercomité, helpers bij 
feesten, aan de mensen van de 
opvang…  Zonder jullie zou het 
heel wat moeilijker zijn om 
bepaalde activiteiten te kunnen 
laten doorgaan.  Jullie zorgen zo 
voor ondersteuning van het 
ganse schoolgebeuren. 



 
 

 
 
 
Ik wens jullie veel plezier bij het lezen van deze spreekballon. 
Vergeet niet om eens naar de website te gaan en zeker het fotoalbum te 
bekijken.  Beelden zeggen vaak meer dan woorden… 
Kijk zeker ook eens naar de laatste pagina’s.  Daar vind je de verlofdagen, 
belangrijke data en een heleboel activiteiten voor het 2de trimester.   
 
Nu gaan we eerst genieten van een rustige en sfeervolle kerstvakantie samen 
met de familie.   
We begroeten jullie terug op 4 januari! 
 
Ik wens jullie van harte een Zalig Kerstmis, een feestelijk eindejaar en een 
schitterende start van een gezond en vreugdevol 2016! 
 
Katrien De Smet 
Directeur 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

Arbeidsvreugde 
 

Wie in zijn job geen vreugde vindt, 
sleept zich allicht moeilijker door een werkdag 

dan collega’s die hun taak met plezier uitvoeren. 
In een voltijdse opdracht breng je 

een derde van een werkdag door op je werk. 
Je kan dus maar beter je dagtaak 

ter harte nemen en ze graag doen. 
 

In sommige beroepen valt weinig vreugde te rapen 
wegens fysiek te zwaar, te hoge werkdruk, 

te afstompend repetitief, te veel stress, 
erbarmelijke werkomstandigheden, lage verloning… 

Voor onderwijsmensen en opvoeders 
zijn er dikwijls tal van mogelijkheden 

om arbeidsvreugde te vinden. 
 

Opvoeders en leerkrachten 
die, met passie, liefde en gedrevenheid, 

kennis, vaardigheden, attitudes, normen en waarden 
overdragen aan jongeren 

ervaren hun werk als zinvol, 
als een investering in de toekomst van die jongeren.   

Ze putten er arbeidsvreugde uit. 
 

Leerlingen voelen die gedrevenheid 
van opvoeders en leerkrachten. 

Er ontstaat een authentieke band, 
gevoed door wederzijds respect. 

Betrokkenheid vergroot, 
leerkracht en opvoeder worden ervaren als expert, 

vreugde van het opvoeden borrelt hieruit op. 



 
 

In die sfeer kan samen gefeest worden, 
krijgen leerlingen meer kansen, meer bevestiging,  

staan leerlingen open voor verwondering, 
is er ruimte voor uitbundigheid en stilte, 

ontstaat duurzaam gezag, gedragen door wederzijds respect… 
Hieruit groeit voor de meester/de juf misschien de ultieme vreugde, 

namelijk dat de leerling hem/haar ooit overstijgt. 
 
 

( Firmin Vanspauwen ) 
 
 

 

 

 



 
 

 

Een toekomst zonder armoede: het thema van Welzijnszorg,  
de campagne waar onze school elk jaar aan deelneemt 

 
Koud en kil, donker en doods, zo is de natuur om ons heen. 
We verzetten er ons tegen.  We maken het binnen gezellig en warm.   
We verdrijven de duisternis met duizenden lichtjes. 
De lichtjes, de versieringen, de muziek… 
het zijn de jaarlijks terugkerende tekenen dat Kerstmis nadert. 
We kunnen er niet om heen.  De tekenen zijn overduidelijk. 
Wanneer een gezin de kinderwagen klaarzet, is dit het teken dat een nieuwe 
baby op komst is, dat de geboorte nadert. 
De kinderwagen verwijst naar de campagne van Welzijnszorg. Elke week 
kwamen de leerlingen van het lager samen om over dit thema eventjes te 
bezinnen. 
Een kinderwagen zet mensen in beweging.  Wie komt niet graag kijken naar het 
kindje dat erin ligt? Het jonge leven trekt ons aan.  Maar een kind in een 
kinderwagen daagt ons ook uit. Om na  te denken over de samenleving waarin 
het moet opgroeien.  Een kind wens je een gelukkige toekomst met veel kansen 
toe. 
Niemand kiest voor een toekomst in armoede, niet voor zichzelf noch voor zijn 
kinderen of kleinkinderen.  En toch… 1 op 7 mensen in ons land leeft in 
armoede;  zij proberen dag na dag te overleven.  Durven zij dromen van een 
betere toekomst? 
Daarom moeten we armoede bestrijden.  Niet alleen vandaag. 
We moeten zorgen voor een mooie toekomst voor iedereen.  We moeten 
mensen in armoede het signaal geven dat ze er echt bij horen en dat we samen 
iets zullen doen aan armoede.   
 
Ik ben dan ook blij en fier dat de leerlingenraad opnieuw de rode centjes actie 
organiseert die bedoeld is voor maaltijden voor mensen in armoede. Zo dragen 
wij als school een steentje bij voor een toekomst zonder armoede. 
De leerlingen en het team rekenen alvast op jullie steun en hopen dat jullie 
massaal rode centjes binnen brengen. 

 



 
 

DE LEERLINGENRAAD 
 

 

In België wordt ongeveer 95% van de 

muntstukken van 1 en 2 eurocent niet 

gebruikt en hebben steeds meer 

mensen niet elke dag voldoende eten. 

Daarom besloot men om jaarlijks een 

Rode Centjes-inzamelactie te 

organiseren. Maar dit jaar zien ze het 

een beetje ruimer: naast de rode 

centjes, mogen dit jaar ook gele 

centjes ingezameld worden. 

 

Dit schooljaar willen wij met onze school terug ons steentje 

bijdragen. Van 7 december 2015 tot 15 januari 2016 zamelen wij 

centjes van 1, 2, 5, 10, 20 en 50 cent in. Op die manier hopen wij 

dat arme mensen ook eens van een warme maaltijd kunnen genieten.  

Samen gaan we alvast voor zoveel mogelijk centjes!  

Alvast bedankt voor uw steun! 

 

 

 



 
 

Op vrijdag 30/10 vond de 2e editie van de dance battle plaats. We 

nemen eens een kijkje… 

 

 

 

Enkele kinderen van 

de leerlingenraad 

namen de presentatie 

voor hun rekening. 

 

 

 

 

 

Ze deden dat fantastisch! 

 

 

 

 

 



 
 

Onze deelnemers in actie… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

Ze deden 1 voor 1 hun uiterste best! 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het publiek genoot van 

de show. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

En de winnaar is… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Maar…het was vooral een heel leuke namiddag om de 

herfstvakantie goed in te zetten!! 

 

Misschien tot volgend jaar!? 

Groetjes, 

De leerlingenraad 

 

 

 



 
 

Naar het bos 

 
Op een mooie herfstdag gingen we naar het Lozerbos. 

Bij de jongste kleuters was het heel leuk! Spelen in het bos, met de 

bladeren spelen, herfstschatten zoeken en verzamelen ... 

 

 

De oudste kleuters maakten een lange herfstwandeling. Onderweg 

kregen ze verschillende opdrachten van het kabouterpad. 

Onder andere eikenblaadjes zoeken voor in de kaboutersoep, 

schorstekening maken, met de zandloper enkele minuten stil zijn en 

luisteren naar de natuur ...  

 

Zo hebben we weer veel bijgeleerd over het bos! 



 
 

 



 
 

  



 
 

Sinterklaas op school... 

 
Dit jaar kwam de Sint ons eens verrassen met een lekker ontbijt!  

De Sint had de klaaskoeken zelf gebakken in bakkerij ‘de Panda’.  

De volledige school mocht genieten van deze verrassing! 

Wanneer alle buikjes gevuld waren, brachten alle klassen nog een 

dansje of versje naar voor. 

 

Dank u Sinterklaas en zwarte pieten voor deze leuke voormiddag en 

hopelijk tot volgend jaar! 

 



 
 
  



 
 

Grootouderfeest 

 
Dit jaar mochten de grootouders op bezoek komen in onze klas.  

Zo konden ze zelf ook eens ervaren wat hun kleinkind allemaal doet in 

de klas. 

 

Bedankt aan alle grootouders voor jullie enthousiasme en talrijke 

aanwezigheid!! 

 

 

 

 Voor meer foto’s van de kleuters en al onze 
activiteiten in en uit de klas, neem gerust een 

kijkje op de schoolwebsite! 



 
 

In het eerste leerjaar… 

In de bijtjesklas maken we graag tijd voor een feestje.  

Met 30 kindjes zal het aan verjaardagsfeestjes zeker niet ontbreken! 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben in onze klas een 

keitoffe verjaardagskalender.  

De jarige draagt natuurlijk een 

kroon en we zingen 

verschillende 

verjaardagsliedjes. 

Bedankt aan iedereen voor de 

heerlijke hapjes en drankjes!  

Groetjes, de bezige bijtjes 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

En ek jaar vieren we ook e verjaardag van Sinterklaas! 
En elk jaar vieren we ook de verjaardag van Sinterklaas! 



 
 

In het 2de leerjaar ... 
 

Het bos 
We gingen naar het bos. Er 

waren veel paddenstoelen. 

Er waren veel bladeren. De 

juf had een mandje met 

kabouters mee. De 

kabouters stelden ons 

vragen. We moesten kijken 

onder de paddenstoelen en 

blaadjes zoeken. 

 

Tiany en Lom-Ali 

 

Dance battle 
Iedereen ging naar het restaurant en 

keek naar de dansers. Het was leuk. 

We waren aan het luisteren en 

kijken. Ik danste op Michael Jackson. 

De rode hoedjes waren gewonnen. 

 

Eline en Jasmine 

 

Alleen het 1ste tot het 6de leerjaar mocht meedoen. Het was 

heel leuk. Er waren mooie dansjes. Er was mooie muziek. Het 

4de leerjaar won met het liedje "Rood". Veel kinderen waren 

verkleed en geschminkt. Ons liedje was K3 en Thriller. We 

waren wel niet gewonnen, maar de volgende keer beter. 

 

Cosette en Milan 

 



 
 

Wij dansten op “Boem 

boem” van K3. We 

moesten in 

verschillende groepen 

dansen.  

Het groepje van “de 

rode hoedjes” is 

gewonnen. Ze hadden een leuk dansje. Wij vonden alle dansjes 

even mooi.  

 

Cara en Julot 

 

 

Spelcarrousel 
We gingen naar de sporthal. Er 

waren daar ook andere groepjes. 

We hebben gedanst, tennis en 

twister gespeeld. Het was 

superleuk en speciaal om te doen.  

 

Camille en Klejdis 

 

De trompet 
Er kwam een man met veel trompetten om 

ze aan ons en het eerste leerjaar voor te 

stellen. Hij begon met de houten trompet. 

Wij vonden het echt mooie muziek. Sommige 

trompetten waren zelf gemaakt, andere niet. 

Wij mochten ook eens op de trompet blazen. 

We deden ook leuke spelletjes.  

 

Siebe en Emma 



 
 

In het restaurant van de school kwam iemand op bezoek. Hij 

had verschillende trompetten mee. Er was ook een 

zelfgemaakte trompet bij. Hij speelde heel veel op zijn 

trompetten. Wij mochten zelf ook eens op een trompet blazen.  

 

Lise en Jinte  

De fluo-actie 
Veel kinderen komen met de fiets naar 

school. Als je een helm draagt, krijg je 2 

stickers. De stickers mag je op je 

stickerkaart kleven. We moeten zoveel 

mogelijk stickers verzamelen.  

 

Dree’ken en Gossier 

 

De fluo-actie begon op maandag 11 november 2015 en loopt tot 

aan de krokusvakantie. We moeten stickers verzamelen. Wie 

eerst 50 stickers heeft, mag naar de zoo of naar Planckendael. 

Je krijgt een sticker door je fluohesje aan te doen. We moeten 

een fluohesje dragen voor de veiligheid. Wie met de fiets komt 

en een helm draagt, krijgt 2 stickers.  

 

Stan en Mathias 

De sint 
We hebben speculaas gebakken en geknutseld rond de Sint in 

de klas. We schreven ook een brief die we op de post deden.  

De Sint kwam ook op bezoek. We kregen speculaas van 

Sinterklaas en Zwarte Piet. We hebben een dans gedaan voor 

Sinterklaas en Zwarte Piet.  Juf Sylvie moest in de zak van 

Zwarte Piet.  

 

Amy en Jolan 



 
 

 

We moesten de Sint gaan ophalen bij de 

bakker. Wij moesten de koeken dragen. 

Dan hebben we op school de koeken 

opgegeten. We dronken ook chocomelk. 

Daarna hebben we een dansje gedaan 

voor de Sint en toen ging hij weer weg.  

 

Wout D.S. en Emile 

 

 

 

We leerden over de kledij van de Sint. Hij heeft witte 

handschoenen en een staf.  

We hebben ook speculaas gebakken en een aftelkalender 

gemaakt.  

We moesten de Sint halen in de Panda. Juf Sylvie heeft in de 

zak gezeten.  

 

Mathis, Sander en Liam 

 

Wij hebben onze 

schoen gezet en een 

cadeautje gekregen. De 

Sint kwam op bezoek 

op school. We hebben 

gedanst. De andere 

dansjes waren ook 

mooi. Juf Sylvie moest 

in de zak.  

 

Wout D.B. en Thomas 

 



 
 

MUZOWEEK IN HET DERDE EN VIERDE LEERJAAR 

 

maandag  

 

We vertrokken met auto’s richting het park. Daar verzamelden we bij de 

omgevallen boom. We mochten eerst de boom en zijn omgeving verkennen. Zo 

klommen we met z’n allen op de boom. Onze eerste tekenopdracht was een 

stukje detail kiezen en dit zo goed mogelijk verven. Daarna maakten we nog een 

muziekstukje met houten takken. 

In de tekenacademie maakten we in groepjes muziek. We leerden hierdoor heel 

wat nieuwe muziekinstrumenten kennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

dinsdag   

Op onze tweede dag in de tekenacademie werkten we verder aan ons 

kunstwerk. We tekenden details bij bomen. We konden ons lichaam volledig 

gebruiken tijdens de dansactiviteit. We kregen ook elk de kans om met de 

persmachine te werken.  

 

 

 

  



 
 

donderdag en vrijdag 

 

Op de computer maakten we per twee een leuk filmfragmentje. Als slot 

bekeken we al onze werkjes in de grote zaal. Daarnaast deden we heel wat 

oefeningen waarbij we ons hele lichaam moesten gebruiken. We beeldden 

verschillende soorten wortels, bomen, takken…. uit. 

Op de laatste dag kregen we al onze werkjes mee naar huis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

D Dansen 

A Allemaal 

N Nieuw     Dansen is leuk, 

C Cool      dat blijft ook zo! 

E Elk jaar     Want iedereen die danst, 

       wordt automatisch weer blij! 

B Bijzonder 

A Artistiek 

T Tof 

T Top 

L Leuk 

E Echt 

5de leerjaar 

 



 
 

‘Verslagjes uit het zesde leerjaar’ 

Startdag 
 

Op de eerste dag van het schooljaar was er net zoals vorig jaar een 
spelletjesnamiddag. Toen we al een beetje aan het spelen waren om het 
jaarthema te ontdekken, viel er regen. De volgende dag wilden we de spelletjes 
hervatten, maar ook toen viel er regen. Een paar dagen later hebben we dan 
toch het bordspel kunnen voort spelen. Zo zijn we het jaarthema te weten 
gekomen: ‘Je staat niet in je 1-tje!’ 
 
Hannah 

Muziek op school 
 
27 oktober kwam er een muziekleraar op school. Hij 
speelde een aantal muziekstukjes op zijn trompet. 
Leuk! Daarna mochten wij ook eens proberen. 
Superleuk! 
 
Phebe 
 

Wild van Techniek 
 
Op 18 september kwam een leerkracht van het secundair onderwijs bij ons in de 
klas. Ze vertelde ons over Toegepaste Wetenschappen. Daarna mochten we zelf 
aan de slag. Er waren een 8-tal proefjes die wij mochten uitvoeren. Iedereen 
vond het superleuk! 
Een paar van die proefjes: een lavalamp maken, een ei laten zinken en drijven in 
een glas water … Ik vond de lavalamp het leukste!  
 
Fleur 

 
 



 
 

Djapo 
 

Op 8 oktober hadden we een workshop in verband 
met fairtrade. We gingen op reis naar Indonesië. 
Joehoe! Op het vliegtuig kregen we een verhaaltje te 
horen over Batu Ampar. Daar is een palmplantage 
waar de boeren moeten werken voor een heel laag 
loon. Nu wordt het stuk grond verkocht. Maar er 
wordt een rechtszaak opgestart waar de bewoners 
aanwezig zijn. Boer Bimo, Kroepoek… We zochten naar 
de meest perfecte oplossing. Dat was fairtrade: 
eerlijke handel!  

 
Hannah  
 

Wild van Techniek  (2) 
 
Deze keer ging wild van techniek over zorg en hygiëne. De theorieles ging over 
verschillende producten: shampoo en de kenmerken, gevaren in de keuken, de 
huidlagen… 
Daarna mochten we het uittesten. Verschillende producten voor de huid, om de 
handen te reinigen, verzorgingsproducten… 
Als praktijkgedeelte mochten we zeepjes maken! Leuk! Je kon het zeepvormpje 
zelf kiezen.  
Het was echt leuk en je leert er iets uit! ;-)  
 
Lieze 
 
 

 
Over alles kan je foto’s terugvinden op de website van de school.  
 

 

 

 



 
 

 

Het oudercomité organiseerde opnieuw een 

koekenverkoop. Dat zorgde maar liefst voor een 

opbrengst van 1 863,09 euro.  

Daarmee kan alweer heel wat gebeuren op onze 

school. 

DANK JE WEL!!! 
 

 

 

 

Heb je nog lege batterijen?  
Deponeer ze dan in de ton op onze 

school. 

In ruil voor lege batterijen geeft de 
firma BEBAT ons punten.  

(1kg = 1 PUNT = € 0,25) 

Met deze punten kunnen wij extra 
materiaal aankopen voor onze 

kinderen. 

In januari loopt er opnieuw een actie 
waarbij we dubbele punten krijgen. 

Met de vorige punten werd er nieuw 
sportmateriaal aangekocht.  

Breng dus zoveel mogelijk lege 
batterijen binnen op onze school. 

Al een dikke dank je wel en blijven 
sparen hé!!! 

 

 



 
 

Vrije dagen 2de trimester: 
 

 Maandag 21/12 t.e.m. zondag 03/01/2016: kerstvakantie 

 Woensdag 27/01: pedagogische studiedag  GEEN school voor de 
kinderen 

 Maandag 08/02 t.e.m. zondag 12/02: krokusvakantie 

 Maandag 29/02: facultatieve verlofdag 

 Maandag 28/03 t.e.m. zondag 10/04: paasvakantie 
 
Te noteren data: 
 

 Woensdag 13/01: ouderavond MEGA-project L6 (drugsproject) (ouders 
leerlingen L6) 

 Woensdag 24 en donderdag 25/02: oudercontact lager 

 Dinsdag 01/03 om 19u30: ouderavond studiekeuze L6 door CLB (in 
Welden) (ouders van L6) 

 Maandag 14/03 om 19u30: avond schoolrijpheid (ouders K3) 

 Maandag 21/03: oudercontact peuter - 1K 

 Dinsdag 22/03: oudercontact alle kleuterklassen 
 
Leuk om te weten: 
 

 Woensdag 06/01: Driekoningen lopen (kleuters + 1ste graad)  

 Maandag 18/01 om 20u: oudercomité 

 Woensdag 20/01: SVS Ringstick (L4) 

 Donderdag 21/01: film n.a.v. MEGA-project (L6) 

 Dinsdag 26/01: muzische brugactiviteit voor K3 en L1 

 Maandag 01/02: klasconcert in de Woeker(L2, L3, L4, L5 en L6) 

 Dinsdag 02/02: bezoek aan de secundaire scholen (L6) 

 Dinsdag 02/02: klasconcert in de Woeker (K2) 

 Donderdag 04/02: klasconcert in de Woeker (K3 + L1) 

 Vrijdag 05/02: rapport 3 

 Maandag 15/02: alles met de bal (L4) 

 Dinsdag 16/02: naar de Kaaihoeve (2 - 3 KB) 

 Woensdag 17/02: SVS tussen 4 vuren (L3) 

 Donderdag 18/02: naar de kaaihoeve (2 - 3 KA) 



 
 

 Zaterdag 20/02: bloemenverkoop (oudercomité) 

 Dinsdag 23/02: politieles MEGA-project (L6) 

 Donderdag 25/02: bezoek aan de secundaire scholen (L6) 

 Dinsdag 01/03:  
- taalactiviteit brug K3 - L1 
- technieklessen in L6 
- verrassende leuke activiteit in L4 

 Donderdag 03/03: ervaringsdeskundige MEGA-project aan het woord (L6) 

 Vrijdag 04/03: Koffiestop 

 Maandag 07/03 t.e.m. vrijdag 11/03: sportweek voor L5 

 Woensdag 09/03: SVS netbal ( L5 + L6) 

 Maandag 14/03 t.e.m. vrijdag 18/03: sportweek voor L6 

 Dinsdag 15/03: American Games (L5) 

 Donderdag 24/03 om 20u: oudercomité 

 Vrijdag 25/03:  
- verrassingsactiviteit aangeboden en gesponsord door het oudercomité 
voor ALLE leerlingen 
- rapport 4 

 … 

 


