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__________________________________________________ 

De spreeKBallON 
 
Vakantie komt 
van het Latijnse woord vacare: 
vrij zijn, leeg zijn. 
 
Vakantie is een tijd 
om het hoofd leeg te maken 
van beslommeringen, van zorgen. 
Het is een tijd met een leeg programma, 
met ruimte om die tijd in te vullen 
met wat we graag doen. 
 
Vakantie is een tijd om vrij te zijn, 
vrij van werk en taken, 
vrij om te doen wat anders niet kan, 
maar wie zijn eigen vrijheid opeist 
zonder rekening te houden met anderen 
ontneemt dikwijls vrijheid aan die anderen. 
 
Vakantie moet een tijd zijn om samen vrij te zijn, 
om samen de lege ruimte te vullen. 
Een tijd om er voor elkaar te zijn 
op een manier die tijdens het werkjaar moeilijk ligt. 
 
Geniet ervan! 
 
Het team van KBO Nederename 



Beste ouders 
 
 
Hier ligt de laatste spreekballon van dit schooljaar voor jullie.  Op 
naar de zomer en de vakantie… 
 
We willen de zomer vasthouden, genieten van de tijd dat alles wat 
minder structuur vraagt. 
 
De voorbije maanden zaten immers weer vol activiteiten, projecten 
en uitstappen. We hebben opnieuw geprobeerd om de kinderen heel 
wat mee te geven op alle vlakken en daarbij werd regelmatig de 
inbreng van de kinderen gevraagd.  De school bepaalt immers een 
groot deel van hun leven.  We hebben dan ook de intentie om van 
deze plaats waar kinderen zoveel van hun tijd doorbrengen, een 
warme en open plek te maken waar iedereen welkom is.  Een plek 
waar kinderen een stem hebben en partner zijn in het creëren van 
een fijne leeromgeving.   
 
Uit de antwoorden van jullie enquêtes lijkt dat we daar goed in 
slagen.  We kregen heel wat positieve feedback en pluimen.  Dat doet 
deugd.  We zijn de resultaten nog aan het verwerken.  In de volgende 
spreekballon krijgen jullie de resultaten. 
 
We kregen hier en daar een  minder score  als het ging over 
betrokkenheid.  Nochtans vinden wij ouders belangrijke partners.  
We willen dan ook de schoolmuren openbreken en beroep doen op 
expertise van jullie.  Jullie kunnen ons daarbij helpen door ons 
duidelijk te maken waar jullie een inbreng willen hebben.  Begin 
volgend schooljaar gaan we dit alvast aan jullie bevragen. 
 
Onze 5de en 6de klassers sloten dit schooljaar af aan de zee.  Voor de 
meesten een onvergetelijke ervaring en voor de schoolverlaters een 
mooi einde van hun schoolloopbaan op deze school.  We wensen hen 
veel succes in het secundair onderwijs. 



 
Onze visie, ons motto?  Laat ons samen uit elk kind, elke jongere het 
allerbeste halen, zo dragen we bij tot gelijke kansen voor iedereen.  
Dat vergt veel inspanningen van iedereen.  De grote vakantie zal dan 
ook welkom zijn! 
 
 
We gaan alvast volop genieten zodat we in september opnieuw klaar 
zijn voor een nieuwe start! 
Tot 2 september! 
 
Katrien de Smet 
Directeur 
 
 
Neem zeker een kijkje op de laatste pagina’s.  De vrije dagen, 
pedagogische studiedagen en andere belangrijke data staan er 
vermeld.  Zo kunnen jullie dit al in jullie agenda noteren. 
 
 

 



Vrijwilligerswerk – gemachtigd opzichter 
 
Ik ben Marc en werd door juffrouw Ingrid gevraagd om iets te 
vertellen aan de leerlingen van het 6e leerjaar over mijn 
vrijwilligerswerk in het algemeen en specifiek mijn taak als 
gemachtigd opzichter.  
De aanleiding voor dit gesprek 
gevolgd door een vragenronde 
hield verband met het thema 
"Verantwoordelijkheid en 
Engagement" binnen de 
lessen godsdienst, waarbij de 
leerlingen vragen mochten 
stellen en waar ik graag op 
antwoordde. 
Na een kleine inleiding en 
toelichting mochten de 
leerlingen hun vragen afvuren 
en zaten ze vol aandacht te luisteren naar mijn antwoorden van wat 
voor mij vrijwilligerswerk in het algemeen is en wat gemachtigd 
opzichter zijn specifiek inhoudt. Vrijwilliger zijn is zeer uitgebreid en 
dat doe je – ik althans – volledig uit vrije wil en vooral zonder ook 
maar enige vergoeding; geld komt hierbij niet ter sprake. De 
achterliggende gedachte is een uitspraak van mijn moeder zaliger: 
“Het is altijd beter te kunnen helpen dan geholpen te moeten 
worden”. Ook het jarenlang lidmaatschap bij de Scouts in Ename 
heeft dat mee een duwtje gegeven. 
Mijn inzet als gemachtigd opzichter - wat een titel! - is er gekomen 
door een oproep van KBO Nederename waarbij er vrijwilligers 
werden gevraagd om de taak van gemachtigd opzichter uit te 
oefenen. Maar…. dat doe je niet zo maar, je moet bereid zijn een 
cursus/opleiding te volgen bij de lokale politie. In die 3 uren durende 
cursus werd ons bijgebracht wat onze taak inhoudt, wat we wel 
mogen/moeten doen en ook wat we niet mogen doen. Na de theorie 
volgde de praktijk en werd er ons door Patrick, een Inspecteur van 



Politie, “te velde” getoond hoe we moeten optreden en waarop we 
moeten letten; dat “te velde” was een zebrapad aan het rondpunt in 
de Minderbroedersstraat ter hoogte van het politiekantoor. Het 
voornaamste doel van de functie als gemachtigd opzichter is deels de 
taak van de wijkagenten te verlichten – zij kunnen niet overal tegelijk 
zijn – maar nog belangrijker is het de schoolgaande kinderen die 
sportief zijn en te voet of per fiets naar school komen samen met hun 
ouders of grootouders veilig de oversteek op een zebrapad te laten 
maken op drukke wegen. 
Dit is ook het geval in de Oudstrijdersstraat ter hoogte van KBO-
Nederename - daar is het ’s morgens heel druk! - waar het zebrapad 
ligt dat het meest gebruikt wordt en het is er een beetje een speciale 
omgeving omdat er 2 bochten kort bij mekaar liggen, wat men noemt 
een “S-bocht”. Als voetganger heb je maar een beperkt zicht op de 
naderende voertuigen en fietsers, dus is het geraadzaam goed uit je 
ogen te kijken. Aan welke kant van de weg ik ook sta, steeds is er de 
hinder van de bochten zo dichtbij en ook van de naderende 
voertuigen, want – en ja het moet gezegd – niet alle automobilisten 
houden zich aan de snelheidsregels en je moet goed hun snelheid 
kunnen inschatten alvorens met het stopbordje midden in de straat 
te gaan staan. Sommigen zijn  altijd zeer gehaast en durven zelfs met 
hun vingers op hun stuur zitten tikken om duidelijk te maken dat ze 
zich vervelen als ze moeten wachten. Ze begrijpen niet of willen het 
niet begrijpen dat een kindje van 3 jaar niet zo vlug kan stappen als 
een volwassene, laat staan dat de mama of de oma ook nog een 
buggy voortduwt met een kindje in dat nog niet schoolplichtig is. Tja, 
dan stel ik me de vraag waarom die bestuurders niet enkele minuten 
vroeger vertrekken. Voor mij is en blijft de veilige oversteek van de 
straat van het allergrootste belang en dat wil ik nooit uit het oog 
verliezen! 
Spijtig dat ik het moet bekennen maar ik heb ook al lelijke 
woorden/verwijten moeten horen van bepaalde bestuurders, soms 
voor zaken waar ik niets kan aan/mag verhelpen. Ik mag niet 
reageren op een bestuurder die zijn wagen verkeerd parkeert, maar 
dat begrijpt men niet altijd.  



Fietsers durven ook wel doorrijden terwijl ik nog midden de weg sta 
met het fameuze verbodsteken “C3” - mijn enige attribuut om het 
verkeer op te houden - nochtans zegt de wegcode dat iedereen moet 
stoppen en ze het verbodsteken niet mogen negeren. Wat kan ik 
daar tegen doen? Niet veel, alleen een fluitsignaal geven en hen er 
op wijzen dat ze moeten wachten tot ik van de weg af ben. 
Wat ons - inderdaad want ik sta er niet alleen, Nini, Patrick en 
Frederic zijn ook vrijwilligers/gemachtigde opzichters - motiveert om 
er elke dag bij het begin en het einde van de schooltijd te staan, is 
niet veel maar wel stimulerend en aanmoedigend en dat is “een 
goede morgen”, een “da da” van een kindje dat met zijn handje 
wuift, een glimlach van een kind doet ook soms wonderen of een 
dank u wel. Het zijn deze kleine zaakjes die als het ware een gezonde 
drug zijn om vol te houden. 
 

Wie – na dit stukje te 
hebben gelezen – zich 
mocht aangetrokken 
voelen om onze rangen 
te komen vervoegen en 
nu en dan eens wilt 
mee helpen om bij te 
dragen tot een veilige 
oversteek van de 

kinderen is steeds van harte welkom. Hoe meer zielen hoe meer 
vreugd, zegt een spreekwoord. 
Straks loopt het schooljaar teneinde, 2 maanden dat de activiteit van 
gemachtigd opzichter op een heel laag pitje zal staan. Tijd om uit te 
rusten om er op maandag 2 september – bij leven en welzijn - weer 
met veel goede moed te staan. Ik wens allen die betrokken zijn bij de 
school van harte een fijne vakantietijd toe. 
 
                                                                                                                          
Marc Maryns  
 



Stof tot nadenken… 
 
 
Vakantie? 
De wereld begint aan je voordeur. 
 
 
Waarom zou je een verre reis boeken 
om het onbekende op te sporen? 
 
Onbekenden die je kan ontmoeten, wachten op je aan de  
overkant van de straat, om de hoek. 
 
Ga naar buiten en groet de buurman die je nog niet kent. 
Begin een gesprek met vreemden. 
Met de dame voor je aan de kassa bijvoorbeeld. 
 
Ga op vakantie in je straat. 
Ga op reis in je dorp. 
Wees zelf gastvrij voor wie hier aanspoelt 
voor wie de voor jou bekende wegen verkent. 
Zet een stoel op de stoep en nodig uit. 
Neem de wereld in huis. 
 
Moeilijke ervaringen neem je erbij. 
Wat boeiend is, is immers niet altijd gemakkelijk. 
Toch is het belangrijk om nieuwsgieriger te zijn dan angstig. 
 
Benader onbekenden.  Praat.  Ontdek. 
Wijk van je pad af, verdwaal. 
Wees nieuwsgierig. 
Vergeet alles wat je dacht te weten. 
 
Vakantie aan de voordeur.  Wie durft? 
 



 
Scherm uit. 
Leven aan. 
 
 
Ken je die app die je dagelijkse schermtijd meet?  Herken je de 
verbazing over hoeveel tijd je op je mobiele telefoon hebt zitten 
prutsen? Gemiddeld 4 uur per dag! 
 
En toch hebben we allemaal het gevoel van te weinig tijd.  Druk, 
druk, druk. 
 
Herken je zo’n dag die voorbijsnelt terwijl je ’s morgens aan je 
computerscherm begint, tussendoor berichtjes beantwoordt op je 
gsm en ’s avonds moe voor de tv doorbrengt? 
 
We zoeken aandacht op het scherm. 
Willen weten wie ons leuk vindt: duim omhoog of duim omlaag? 
Wie wat waar gedaan heeft: duim omhoog of duim omlaag? 
We zetten onszelf in de kijker of schrijven een reactietje. 
 
Aan de andere kant van je scherm, gaat het échte leven voorbij.  
Mensen met wie je had kunnen praten, wandelen voorbij maar je 
hebt ze niet gezien.   
Onze (klein)kinderen, partner, familie en vrienden aan wie we onze 
onverdeelde aandacht hadden kunnen schenken, houden zich bezig 
in jouw afwezigheid.   
Onze eigen binnenkant die ruimte en aandacht vraagt, blijft 
onaangeraakt. 
 
 
 
Vergeet het échte leven niet. 
Vergeet af en toe het scherm. 
 
 



BBBZZZZ zoemt de bij.... 

Peuter en 1ste kleuterklas 

 

Lente, bloemetjes, bijtjes, een zonnetje die schijnt... 

De zonnetjes leerde onlangs over de bijen, meer bepaald hoe 

belangrijk bijen wel zijn in de natuur en voor ons eten. 

Bijen vinden de laatste tijd steeds moeilijker eten en raken stilaan 

bedreigd.  Dus het is wel belangrijk om zorg te dragen van deze kleine 

nuttige diertjes. En het was natuurlijk ook wel leuk om dit thema te 

koppelen aan onze ‘BIJ’zondere papa’s ☺ 

 

Wij waren vooral heel blij dat we enkele ‘experten’ op bezoek kregen 

in deze weekjes die ons heel wat info gaven over de honingbij en 

over de solitaire bijtjes. 



Eén van deze mensen was een IMKER uit Wortegem- Petegem. Alle 

zonnetjes zaten vol interesse te luisteren hoe de imker voor zijn 

honingbijtjes zorgt en te kijken naar de grote foto’s en voorwerpen 

die hij meegebracht had. 

 

 



 

 



Vooral het imkerpak was fijn om eens te zien, want bijen kan je niet 

zomaar vastnemen zonder een prikje te krijgen. En als afsluit 

mochten wij natuurlijk ook eens proeven van die lekkere honing, 

mmmmmmm.... 

 

 



Tijdens dit thema kwam er ook een papa van één van de zonnetjes op 

bezoek.  

De papa van Gust kwam ons iets meer vertellen over de solitaire bij. 

 

 

 



 

Aan de hand van een puzzel leerden wij alle delen van een bij beter 

kennen. 

 



We mochten eens kijken door een speciale bril om alles te zien zoals 

een bij. 

 

 



 

Gust zijn papa was heel vroeg 

opgestaan om enkele soorten 

bijen en hommels te vangen, 

zo kregen wij de kans om ze 

eens van heel dichtbij te zien. 

 

Hij had zelfs gezorgd voor 

posters waarop heel veel 

soorten bijen en hommels 

staan. Wie wist dat er zoveel 

verschillende soorten zijn? 

 

 



Onze leerrijke tocht sloten we af in de moestuin van onze school.  

Daar staat een hotel voor insecten en kleine metselbijen die 

binnenkort tevoorschijn zullen komen. 

 

Een dikke dank u wel om ons thema zo leuk te maken! 

Fijne vakantie! 

De zonnetjes 



 

 

 

 
 

Afscheid van de derde kleuterklas: 
De leukste herinneringen: 

                                 - In de klas van bij Inge van de rode glijbaan. 
    - Op stap naar de speeltuin.    - Rollebolle 
     - Bij thema Noordpool dieren uit het ijs halen. 
      - Lang wachten op de bus naar Harry Malter was grappig. 
   - In de zandbak spelen.                         - Halloween vieren. 
     - Spannend bij de dokter. (medisch onderzoek in 2K) 
    - Spelen in de klas.   - In de sneeuw spelen. 
       - Contractwerk maken. 
         - Het ballenbad bij juf Inge. 
     - Naar de Kaaihoeve was altijd leuk. 
         - De watermuur in de klas. 
      - Naar het rusthuis gaan. 
         … 
  

 



 

 

 
 

 

 
Afscheid van de derde kleuterklas: 

Hier kijk ik naar uit: 

    - Dat ik ga kunnen lezen. 
           - Ik wil leren schrijven. 
     - Leren een toets maken. 
           - Cijfertjes leren. 
 
   - Dat we zelf aan de kleuters spelletjes mogen uitleggen (brugactiviteiten 3K-1L) 
      
        - Leren op bingel werken. 
     
    - Samen met het tweede leerjaar naar het zwembad gaan. 
          
         … 



Afscheidsfeest van juf Carine. 
 

Op vrijdag 24 mei vierden we het afscheid van juf Carine. 
Jarenlang heeft ze zo goed voor de allerkleinsten gezorgd en 
dit konden we niet zomaar voorbij laten gaan. Met een 
erehaag heeft de ganse school haar ontvangen en de kleuters 
hebben gedanst en gezongen voor haar.  
Met een afscheidslied hebben we haar uitgezwaaid.  
 
Dank u wel juf Carine, het ga je goed! 

 

 



Naar het rusthuis met 2-3K. 
 

Dit schooljaar zijn we met de oudste 
kleuters verschillende keren op 
bezoek geweest naar het rusthuis. 
Dankzij de mama van Daan uit de 2de 
kleuterklas kregen wij deze unieke 
kans. 
De eerste keer hebben we geturnd 
met de oudjes, ook hebben we een 
paasmandje geknutseld en mochten 
we paaseitjes zoeken in de tuin.  
Het allerleukste vonden de kleuters 

de aaibare dieren. Er waren konijnen, zwijntjes, cavia’s, 
kippen en een hele lieve hond. 
De kleuters waren na elk bezoek heel enthousiast. 
Dankjewel aan alle mensen die deze uitstappen mogelijk 
gemaakt hebben!  

 
 

 

 

 



DANKJEWEL AAN ALLE CHAUFFEURS! 
 

Dit schooljaar zijn we verschillende keren op stap geweest 
met de kleuters. Voor het vervoer konden we steeds rekenen 
op de hulp van onze vrijwilligers (ouders, grootouders, tantes 
of nonkels, …).  

Zonder hen zouden deze uitstappen niet mogelijk zijn, 
waarvoor dank! 

 









Activiteiten in het 2de leerjaar: 

 

Auto maken met het 5de leerjaar 

Eerst hebben we ons gerief gepakt om mee te knutselen. We 

gebruikten karton, rietjes en ballonnen. Als we klaar waren, hielden 

we een race met onze zelfgemaakte auto’s. Daarna is de winnaar 

bekendgemaakt en het was… het groepje van Cesar! 

Ferre, Maurice en Cesar 

 

 

 

 

Fluocontrole 

Je doet elke dag eerst je fluohesje aan. Dan maak je je fluoboekentas 

klaar. Je gaat op je step, op je fiets of te voet. Dan krijg je een 

fluosticker in de klas. En je stopt je fluohesje in de boekentas.  

Louise, Oona en Rahik 

 



 

 

Juf Carine met pensioen 

 

Eerst hebben we geklapt voor juf Carine. Dan kreeg juf Carine 

zoentjes en rozen. We waren een beetje verdrietig. We hebben 

gedanst en gezongen. Daarna hebben we chocolade gekregen. Als 

laatste kreeg ze nog tekeningen. 

Anouk, Yemaya en Hanne 



 

Lentewandeling met het eerste leerjaar 

We vertrokken op lentewandeling met het eerste. We zagen heel 

veel bloemen. Toen zaten we aan onze eerste stop. We hebben toen 

in het bundeltje gewerkt. De koeien aten gras. Daarna zaten we aan 

een sloot en we werkten weer in ons bundeltje. Daarna gingen we 

terug naar school. 

Siebe, Matteo en Jesse 

 

Tanden poetsen 

Eerst namen we gerief mee, bijvoorbeeld: een beker, een handdoek 

en een plastic kom. Voordat we begonnen, keken we naar filmpjes 

van Flos en Bros. Er waren ook kinderen die hun gerief niet mee 

hadden. Toen moesten we 2 minuten poetsen. Als laatste mochten 

we naar de film ‘de tandbeschermers’ kijken.  

 



Verkeerspark 

Je moet je fiets meebrengen, anders kan je niet meefietsen. Vergeet 

je helm niet! Er staan palen met verkeersborden op voor de 

veiligheid. Het is belangrijk dat er een zebrapad is. Pas op! Er liggen 

haaientanden! Weet je nog wat dat betekent? Doe altijd je fluohesje 

aan voor de veiligheid. 

Saar, Louis en Elizabeth 

 

 

 

 

 



  Doe aan sport beurs (derde leerjaar) 

 

We werden in de klas in groepjes verdeeld, Want in de voormiddag moch-

ten we deelnemen aan de doe aan sportbeurs. We maakten kennis allerlei 

sporten zoals paardrijden , judo, voetbal, dans, badminton,… Nadat we 

een sport hadden beoefend, verdienden we een stempel. Het was de be-

doeling om zoveel mogelijk stempels te verzamelen. Als je minimum 6 

stempels kon verzamelen, kreeg je een balpen als beloning. Iedereen 

kreeg een beloning. Dus die voormiddag hadden we allemaal goed ge-

sport. 

 

Iljo: ‘Het was tof om te zwemmen.’ 

Joyce: ‘Leuk dat we zelf onze activiteiten konden kiezen.’ 

Mona: ‘Super leuk om in kleine groepjes te sporten.’ 

Lise: ‘We kregen een beloning voor onze inspanningen.’ 

 

 



Thema ‘Hallo Wereld’ (derde leerjaar) 

 

Naar aanleiding van ons jaarthema mochten de leerlingen een onderwerp kiezen voor het vak we-

reldoriëntatie vanuit hun interesse. In het algemeen ging hun interesse uit naar het heelal. Er re-

zen oneindig aantal vragen en nooit zagen we de leerlingen zo geboeid. We werkten in groepjes 

rond een planeet en maakten hierover een affiche. Uiteindelijk konden de leerlingen zo fier als een 

gieter hun prachtig werk voorstellen aan de hele school.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Jupiter en Aarde                                                   Maan en Neptunus 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Zon en Mars                                                  Venus en Mercurius 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Saturnus    



DE VIERDEKLASSERS OVER HET VOORBIJE SCHOOLJAAR. 

Julot: Ons voorleesproject rond carnaval was heel leuk. 

Pauline: We keken naar de film over Mozes. 

Tibo: Saaie taallessen werden leuk! 

Lars: De WO-lessen waren leerrijk. 

Maaren: Op muzoweek werkten we met de iPad. 

Anouck: Voor het kerstfeestje maakten we lekkere hapjes klaar 

en we maakten het gezellig. 

Clara: Een tekenopdracht rond een bib-boek was leuk om te 

doen. 

Quinten: In de legostudio leerden we over het aandrijfwiel en 

het aangedreven wiel. 

Siebe: Op de boerderij “Axelwalle” zagen we veel koeien en 

andere dieren. 

Yben: Bij het toneel “Snoezepoes” was ik bode van de koning. 

De andere klassen mochten komen kijken. 

Matti: De juffen leerden ons veel en maakten veel grapjes. 

Milan: Ik keek uit naar de veldloop. Ik werd vijfde. 

Ilyas: We gingen naar de tentoonstelling van Adriaen Brouwer. 

We kregen uitleg over de schilderijen. 

Vince: Op de dikke truiendag deden we met de leerlingenraad 

spelletjes om op te warmen. 

Kobe: We mochten een fietsparcours afleggen en we leerden 

over de fiets. 



Yana: We leerden een dansje over “Hallo, wereld” en de andere 

klassen kwamen kijken. 

Mano: Het was boeiend toen de auteur  

“Luc Embrechts” kwam vertellen over zijn boeken. 

Wannes: We maakten in de taalles grappige zinnen. 

Saïku: Het toneel “De ark van Noway” was supergrappig. 

Sienno: Elke vrijdag was het hoekenwerk. Plezant! 

Karo: Soms speelden we een spelletje in de rekenles. 

Tiany: Juf Sonia deed juf Ingrid altijd lachen. 

Elle: De knutsellessen waren de max!  

Fleur: Op de DAS-beurs mochten we zwemmen, springen, … 

Mohammad: Onze juffen maakten veel plezier. 

Margo: Het was echt leuk dit schooljaar met deze twee grappige 

juffen! 

 

 

 

 

 

 

 



‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar.’ 

 

Allerlei leuks! Dus… druk, druk, druk! 
 
 
 

Het laatste trimester is 
steeds heel druk. Druk, 
maar PLEZANT.  
Wat we allemaal deden?  
Eigenlijk te veel om op te 
sommen, maar … je 
vraagt het, dus hier gaan 
we: 
 
 

- Doe-aan-sport-beurs: ontspannen sporten en ondertussen leren 
kennis maken met verschillende sporten 

- Meester op de fiets: een les fietsvaardigheid. We waren al best 
vaardig, zag de juf. 

- Activiteiten met het 2de leerjaar: samen techniek uitproberen 
door een ballonwagentje te maken, tafels oefenen,… 

- Wild van Techniek: een bloemenrekje maken, leren over zorg 
en hygiëne, zeepjes maken 

- Zeeklas: ons voorbereiden op deze plezante, leerrijke week en 
… tijdens de laatste schoolweek ervan genieten. 

- Jazzcape: Jazz-festiviteit in Bergen op Zoom 
- Toneel 
- Spreekbeurten 
- … en leren, oefenen, studeren 
- … maar ook lachen, verjaardagen vieren, babbelen en onnozel 

doen. 



Afscheid van 5L 
 
 
Hier in het vijfde was het supertof. Met de 3 leuke juffen: juf Sylvie is 
grappig, juf Isabel de knutseljuf en juf Karen is super lief. We kijken er 
wel allemaal naar uit om naar het zesde leerjaar te gaan.  
We maakten veel leuke uitstappen: American games, zeeklas, 
bibliotheek,…  
 
        Eline 
 

 

 

 

 

 

 

 



Verslagjes zesde leerjaar 
 

Voorstelling: ‘Like teenage mutants’ 

Op dinsdag 30 april vond de algemene afsluitdag van het Mega 
project plaats in de Woeker. 
Alle leerlingen van het zesde leerjaar, die deelgenomen hadden aan 
het Mega project, werden getrakteerd op een voorstelling met het 
thema ‘social media’. 
 
Het was een originele en grappige voorstelling.  Leuk dat de namen 

van sommige juffen en leerlingen betrokken waren. (Fleur) 

Ik heb geleerd dat het eigenlijk niet zo gezond is om steeds achter je 

telefoon te zitten. (Amine) 

Plezante voorstelling! Ik heb goed gelachen. (Kyan) 

Interessant verhaal, anders dan de andere voorstellingen. Bovendien 

sloot het thema perfect aan bij onze leeftijd. (Jelle) 

 

Het grote fietsexamen  

Op dinsdag 14 mei namen de leerlingen van het zesde leerjaar deel 
aan het fietsexamen van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
Alle leerlingen slaagden met glans! Als kers op de taart kreeg iedere 
leerling een fietsdiploma en een gratis toegangsticket voor 
Bellewaarde mee naar huis. Heel erg bedankt aan alle vrijwilligers om 
de leerlingen mee te begeleiden! 
 
Super dat de hele klas geslaagd is! (Robbe) 
 

Het was een gemakkelijk parcours. (Goderik) 
 

Leuke begeleiders! Bedankt om ons zo te helpen. (Eline) 



Verkeerspark 
 

Dinsdag 28 mei kregen de leerlingen van het eerste tot en met het 
zesde leerjaar de kans om zich volledig uit te leven op het 
fietsparcours dat de politie had klaar gezet. Na het fietsexamen, was 
dit een  
 
Jammer dat sommige leerlingen de 
regels niet respecteerden, ik deed alvast 
mijn best. (Jelle) 
 
Leuk parcours! Mocht zelfs nog 
uitgebreider zijn voor mij. (Xander) 
 
 Ieder jaar is het hetzelfde parcours. Ik 
ben klaar voor een uitdaging! (Stan) 
 
 

Afscheid 6de leerjaar 
 
 

A: Aandacht, aandacht…wij gaan van start met ons alfabet. Luisteren 

jullie mee wat wij allemaal  beleefd hebben met onze klasgroep? 

B: bij de Gezondheidsklas was onze eerste uitstap met overnachting. 

Deze ervaring verliep boven onze verwachting. 

C: Clowns hebben we genoeg in onze klas, vandaar dat we heel veel 

gelachen hebben. 

D: De meisjes zijn in de minderheid. Ja, we zijn een echte jongensklas. 

E: Eline is 1 van die meisjes en danst er graag op los. 

F: Fleur is goed in presenteren en commanderen.  

G: Goderik is goed op de fiets, hij rijdt een berg op gelijk niets. 



H: Helpen en vertellen,  dat kan ons  Thiyana goed. 

I : in dit jaar kwamen er 2 nieuwe leerlingen bij,  namelijk Hope en 

Liam. Wat was dat fijn!  

J: Jasper zat in de top 50 van de Stem olympiade, nee, daar kom je 

niet voor chocolade. 

K: Kyan is een expert in niezen en dus ook in heel wat snot verliezen. 

L: Lyem is goed in lopen, zeker achter de vrouwen. 

M: Marcel  gaat niet van zijn stokkie want hij kan goed hockey. 

N: Nooit of te nimmer doet Kylian zijn dieren iets aan. Ja, dieren 

verzorgen is voor hem een superbaan. 

O: Onze Amine wordt graag gezien in zijn Gucci riem. 

P: Paarden daar houdt Kaythlin van, daar is ze helemaal fan van. 

Q: Met Q? Quasi onmogelijk! Daarom gaan we over naar de r. 

R:  Robbe kan goed Fortnite.  Hij vernietigt iedereen zonder probleem. 

S:  Simon en Seppe kunnen heel wat zagen tegen elkaar, maar op het 

einde van de dag, zien ze elkaar graag. 

T: Theater dat kan Jelle als geen ander. 

U: Uitstappen vinden wij heel leuk,  we lachen ons altijd een deuk. 

V: Vis, vis, visje in de zee, dan is Stan helemaal mee. 

W: Wow het zit er bijna op, tot nu toe was het allemaal top.   

X: Xander kan heel goed breakdancen, zoals weinig andere mensen. 

Y: Yep we zitten aan het einde van ons gedicht. 

Z: Zie you later alligator. 



Zeeklas L5 & L6 – dag 1 

 

Hallo, 

 

Reeds een 

topdagje achter 

de rug. 

Na het afscheid 

reden we richting 

Diksmuide. Het 

bezoek aan de 

Ijzertoren en 

Dodengang was 

erg interessant. 

 

Ook lekker warm.

  

 

Daarnet even aan 

de zee gaan 

flaneren.  

We kijken uit naar 

dag 2.  

 

 

Deze e-mail kregen we op school toegestuurd na de eerste zeeklasdag. 

 



 



Vakantiedagen schooljaar 2019 – 2020 
 

• Maandag 23 september: pedagogische studiedag: geen school voor 
de kinderen 

• Woensdag 9 oktober: pedagogische studiedag: geen school voor de 
kinderen 

• Maandag 28 oktober tem vrijdag 1 november: herfstvakantie 

• Woensdag 20 november: pedagogische studiedag: geen school voor 
de kinderen 

• Maandag 23 december tem vrijdag 3 januari: kerstvakantie 

• Maandag 27 januari: lokale verlofdag: geen school 

• Woensdag 12 februari: pedagogische studiedag: geen school voor 
de kinderen 

• Maandag 24 februari tem vrijdag 28 februari: krokusvakantie 

• Maandag 16 maart: lokale verlofdag: geen school 

• Maandag 6 april tem vrijdag 17 april: paasvakantie 

• Vrijdag 1  mei: Dag van de Arbeid: geen school 

• Donderdag 21 mei (Hemelvaart) en vrijdag 22 mei (brugdag): geen 
school 

• Maandag 1 juni (Pinkstermaandag) : geen school 

 
 
Te noteren data 
 

• Woensdag 28 augustus om 19.00 uur: open klas kleuter en L1 en L2.  
Daarna kennismaking met het oudercomité bij een glaasje. 

• Donderdag 29 augustus om 19.00 uur: open klas voor L3 tem L6.  
Daarna kennismaking met het oudercomité bij een glaasje. 

• Interesse in het traject van de 1ste communie?  Inschrijven en info 
op woensdag 18 september om 19.30 uur in de kerk van 
Nederename. 

• Interesse in het project van vormselcatechese? Inschrijven en info 
op maandag 16 september en dinsdag 24 september om 19.30 uur 
in de kerk van Nederename. 

• Week van 7 oktober: beeldbad voor L3 

• Week van 14 oktober: beeldbad voor L4 



• Woensdag 23 en donderdag 24 oktober: oudercontacten voor het 
lager (2 dagen voor grote klassen, 1 dag voor de kleinere klassen)  
→ meer details volgen 

• Dinsdag 26 november: oudercontact voor de kleuters → details 
volgen 

• Vrijdag 24 en zaterdag 25 januari: kaas -en wijnavond 

• Bloemenverkoop oudercomité: zaterdag 15 februari 

• Vrijdag 20 maart: 2de Quizavond 

• Zaterdag 16 mei om 14.00 uur en om 16.30 uur vormselvieringen 
zondag 17 mei om 11 uur: vormselviering 

 
 
Leuk om te weten 
 

• Weekend 6,7 en 8 september: Vierdaagse feesten Nederename.  Op 
zaterdag 7 september om 14.00 uur: eucharistieviering.  Viering met 
de kinderen van de school → uitnodiging volgt 

• Donderdag 19 september om 20 uur: 1ste bijeenkomst van het 
oudercomité 

• Vanaf  vrijdag 20 september: start koekenverkoop door het 
oudercomité 

• Zondag 10 november om 9.30 uur: Vredesviering nav 75 jaar 2de 
Wereldoorlog in de kerk van Nederename. 

• dinsdag 19 november om 20.00 uur: 2de bijeenkomst van het 
oudercomité 

• Werden reeds ingepland: 
- verschillende activiteiten voor de kinderen ( Kronkeldidoe, 
American Games, voorstellingen in de Woeker, school- en 
klasconcerten 
- pedagogische uitstappen nav  thema’s in de klas 
- sport- en cultuurweek voor L5 en L6 
- … 
Meer details in de loop van het schooljaar. 
Bekijk regelmatig de kalender op de website.  Die wordt telkens 
aangevuld met nieuwe activiteiten en we proberen die zo goed 
mogelijk up to date te houden. 


