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__________________________________________________ 

De spreeKBallON 
God daagt ons uit 
om van onze woorden  
daden te maken. 
 
Ons spreken over  
ARMOEDE 
wil Hij zien worden 
tot een opkomen voor hen 
die onder de armoedegrens leven. 
 
Ons denken rond 
VERGEVEN 
wil Hij zien worden 
tot een verdedigen van hen 
die nieuwe kansen moeten krijgen. 
 
Ons omgaan met  
BIDDEN 
wil Hij zien worden 
tot een spreken met Hem 
over de waarden van het leven.  
 
God wil 40 dagen lang 
samen met ons 
woorden tot daden maken. 

Toon Vandeputte 
Vrolijk Pasen !! 

Het team van KBO Nederename 



Beste ouders, 
 
De laatste dagen van het 2de trimester zijn bezig.  De vasten doet 
ons stilstaan bij armoede en wijst ons de weg naar Pasen. 
 
Het was een trimester met heel veel emoties.  Op 11 januari werd 
onze school opgeschrikt toen het gezin Kadrija werd opgepakt en 
naar een transithuis werd gebracht.  Een golf van solidariteit 
ontstond en dat was hartverwarmend.  De pers overspoelde onze 
school en bij de kinderen leefden heel wat vragen die allerlei 
emoties teweegbrachten.  Net na de krokusvakantie hadden we 
onze wake waarin we wilden opkomen voor kinderrechten.  Heel 
veel volk zowel op de speelplaats als op het debat erna.  Een mooi 
debat maar o zo frustrerend!  Kan dit alles niet op een andere, 
meer menselijke manier gebeuren?  Een hoopvol debat ook: de 
mensen kwamen van ver en dichtbij om ons te steunen.  Wat deed 
dat deugd! Tot op heden is er nog geen uitspraak en blijven Kejda 
en Sara hier schoollopen dankzij heel wat vrijwilligers die op en af 
rijden naar Sint-Gillis-Waas.  Dank je wel voor jullie giften, 
bezorgdheid, bezoekjes aan de familie en de vele ritten.  De familie 
is jullie daar heel dankbaar voor! 
 
We hadden ook nog ons optreden.  Het werd een schot in de roos! 
Iedereen was supertevreden en we kregen van overal een dikke 
proficiat.  Dat doet deugd.  We zagen onze inspanningen en zeker 
die van de kinderen beloond door heel wat toeschouwers. 
 
Tussendoor waren er dan nog heel wat andere activiteiten en 
gebeurtenissen waarvan je van sommige in dit krantje een verslag 
vindt. 
 
Al deze dingen kunnen maar plaats vinden dankzij de 

inspanningen van het hele team.  Ik ben dan ook terecht fier op 

mijn personeel en dankbaar om elke dag met zo een groep te 

mogen werken.  De uitstraling van positiviteit zal de kinderen 

zeker ten goede komen.   



Na al die inspanningen zal de vakantie dan ook voor iedereen ten 

zeerste welkom zijn. 

Aan allen een deugddoende paasvakantie!  

Met opgeladen batterijen beginnen we dan aan het laatste 
trimester (niet te geloven!) van dit schooljaar. 
 
Katrien De smet 
Directie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Burgerschap 
 
Als ik op een feest zie  
hoe jongeren participeren 
met woord, dans en muziek 
dan word ik ontzettend emotioneel, 
het ontroert me compleet. 
Mij kan je niet vertellen 
dat jongeren zich niet engageren. 
Ik zie jongerenengagement 
in jeugdverenigingen, op speelpleinen, 
op scholen, in sportclubs en inleefreizen, 
bij het Rode of Vlaamse Kruis, 
bij steunkaartenverkoop voor goede doelen 
bij acties van de warmste week 
of kom op tegen kanker… 
Mij kan je niet overtuigen van het tegendeel. 
 
Kan het beter?  Alles kan beter. 
Misschien trappen ze te gemakkelijk  
in internetvalkuilen, 
springen ze in hun jeugdige naïviteit 
niet altijd verantwoord om 
met de nieuwe media. 
Pestgedrag onder jongeren 
blijkt moeilijk uit te roeien. 
Cyberpesten, binge drinking, 
gaming en watching leiden tot drama’s… 
Het valt op maar weegt niet op 
tegen het positieve in jongeren. 
Zijn ze begaan 
met de grote problemen in de wereld? 
Klimaatverandering, gendergelijkheid, 
immigratie, armoede in de wereld… 
 
 
 



Uit studies blijkt dat veel jongeren 
een duidelijk beeld hebben van de maatschappij: 
ze beseffen dat klimaatopwarming 
een ernstig probleem is. 
Ze staan positief 
ten opzichte van gendergelijkheid 
en in mindere mate 
ten opzichte van gelijke rechten voor migranten. 
Ze zijn zich bewust van armoede 
en ongelijke verdeling van kansen in de wereld. 
Ze weten echter niet 
hoe ze de strijd er tegen kunnen aangaan 
en dat kan hen niet kwalijk genomen worden. 
Volwassenen en overheden 
raken het zelfs niet eens over de aanpak. 
 
Jongeren brengen heel wat tijd door in hun school, 
daarom dragen scholen, leraren en opvoeders 
een grote verantwoordelijkheid 
om burgerschapseducatie 
een adequate invulling te geven. 
Onderzoek wijst uit 
dat deelname aan schoolactiviteiten 
zoals leerlingenraad, projecten rond cultuur, 
milieu, armoedebestrijding… 
een positieve invloed heeft 
op geëngageerd burgerschap als volwassene. 
De toekomst hoort toe aan de jongeren, 
zij kunnen later misschien het verschil maken. 
Het is de taak van volwassenen 
om hen hierop voor te bereiden. 
 
 

 

 

 



Er zit muziek in jou!  Optreden 10 en 11 maart 2018 
 
Een school is zoals een band, 
ensemble, groep, koor, orkest. 
 
Ieder heeft daarin  
zijn specifieke plek en taak 
en brengt zijn eigen talenten 
en vaardigheden in. 
 
Solist, groepsleden, 
begeleider en dirigent 
kunnen niet zonder elkaar en 
geraken al doende 
op elkaar ingespeeld. 
 
Samenspelen 
gebeurt in dialoog met jezelf, 
de andere en je omgeving. 
 
De basisvaardigheden? 
Luisteren naar wat voorligt, 
nieuwsgierig op ontdekking gaan, 
oog en oor hebben voor een ander,  
je plek zoeken in een groter geheel, 
creatief en origineel durven zijn… 
 
Ooit al eens een solist 
met een groep aan het werk gehoord? 
Een hele kunst om te ‘doseren’, 
om los te komen van de groep 
en toch geen eigengereide weg te gaan. 
 
Een deskundig samenspel van 
timbres, kleuren en ritmes 
groeit stilaan naar de balans 
van de finale toe. 



In de vorige Spreekballon kon je lezen dat Greenpeace een project 

“Mijn lucht, mijn school!” voert waarbij ze de luchtkwaliteit 

onderzoeken bij 250 scholen. Dankzij de sponsoring van de mama 

van Stan (5L) en Vince (3L) kon onze school ook deelnemen aan deze 

actie. Hieronder kan je de resultaten bekijken. 

 

 

 

In de grafiek hierboven vind je de resultaten van de meting 
uitgedrukt in microgram NO2  per kubieke meter en 

omgerekend naar een jaargemiddelde. In de winter zijn de 
concentraties NO2 immers altijd hoger dan de rest van het 
jaar. 

 
De meetresultaten van de buisjes geven een gemiddelde voor 
de periode van 4 weken. (inclusief nacht, dag en weekend.) 
Ons onderzoek toont aan dat net tijdens de schooluren meer 
vervuiling door uitlaatgassen plaatsvindt. Dus om een idee te 
geven van de waarden waar de leerlingen effectief aan 
blootgesteld worden moeten we de resultaten met 13% 



verhogen. In de tabel hieronder kan je deze herberekeningen 
volgen. 

 
 
 
 
 
 

KBO Nederename straat speelplaats klas 

Resultaat voor meetperiode 30,1 27,0 12,5 

Omgerekend naar jaargemiddelde 25,3 22,7 10,5 

Jaargemiddelde omgerekend naar 

waarden overdag 

28,6 25,6 11,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onderzoek heeft bewezen dat ook stikstofdioxideconcentraties 
lager dan de Europese grenswaarde schadelijk zijn voor onze 
gezondheid. De Nederlandse Gezondheidsraad adviseerde 
onlangs nog om die grenswaarde te halveren. Kinderen zijn 
bovendien extra kwetsbaar voor luchtvervuiling. Daarom brengt 
ons rapport die grotere fragiliteit van kinderen voor 
luchtvervuiling ook in rekening bij het interpreteren van de 
meetresultaten. 
 
 



We hanteren daarbij 5 categorieën: 

• Boven 40 µg/m3 – wettelijk ontoelaatbare 
luchtkwaliteit 

• Tussen 30 µg/m3 en 40 µg/m3 – slechte 
luchtkwaliteit 

• Tussen 20 µg/m3 en 30 µg/m3 – matige 
luchtkwaliteit 

• Tussen 10 µg/m3 en 20 µg/m3 – aanvaardbare 
luchtkwaliteit 

• Onder 10 µg/m3 – goede luchtkwaliteit 
 

Leerpunten 

We hebben 4 categorieën van scholen waarin we duidelijke 
trends kunnen vaststellen: 

• In stedelijk gebied en in een street canyon 

• In stedelijk gebied zonder street canyon 

• Niet in stedelijk gebied met een street canyon 

• Niet in stedelijk gebied zonder street canyon 

Onze school bevindt zich in de categorie ‘niet in 
stedelijk gebied zonder een street canyon’ In de 
onderstaande tabel kan je vergelijken met 
scholen in dezelfde situatie. 

 

  
algemeen gemiddelde 

 
dezelfde categorie 

 
mijn school 

straat 22,7 18,4 25,3 

speelplaats 20,7 16,7 22,7 

klas 10,3 8,4 10,5 

 
 

 



 
Volgende elementen zijn belangrijk voor onze situatie: 

• De relatief lage NO2-concentratie in de klas t.o.v de 
concentratie van de buitenlucht wijst er op dat er 
waarschijnlijk onvoldoende verlucht wordt. Zo blijft de 
vervuilde lucht wel buiten, maar komt er ook geen verse 
lucht meer binnen. Dit veroorzaakt ophoping van CO2 
en bv. zweetgeur of vocht, met concentratieproblemen 
tot gevolg. Ventilatie blijft belangrijk voor gezonde lucht 
in de klas en maatregelen om buitenconcentraties van 
NO2 te verminderen helpen om dat met gezondere 
buitenlucht te doen. 

• De waarden aan de straat en op de speelplaats zijn 
hoger dan het gemiddelde in de vergelijkbare categorie. 
Deze hoge waarden zijn rechtstreeks te wijten aan het 
vele autoverkeer in de buurt van de school. 

 

Misschien zag je de reportage op woensdag 14/03/2018 in Pano? Het 

ging over de luchtkwaliteit aan scholen.  

Als je het gemist hebt, kan je het steeds herbekijken: 

https://www.een.be/pano  

Naar aanleiding van het onderzoek zal stad Oudenaarde nu metingen 

uitvoeren in alle scholen in Oudenaarde. In de gemeenteraad zal dan 

besproken worden welke maatregelen genomen kunnen worden om 

de luchtkwaliteit te verbeteren. 

 

 

https://www.een.be/pano


 

De kinderen van de leerlingenraad organiseerden over de middag 

spelletjes om het warm van te krijgen. Kijken jullie even mee? 

1. Stoelendans  
 

 

En de winnaar is…  

 

 

 

 

 

 

 



2. Just dance… 
 

 
 

3. Ren je rot! 
 

 
 



 

 
 

4. Tussen 2 vuren 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kangoeroewedstrijd 

 

 
Op donderdag 15 maart namen we op school deel aan de 
Kangoeroewedstrijd.                                                                            
Kangoeroe is een internationale reken-, denk- en puzzelwedstrijd.   
Vijftig minuten zoek- en oplosplezier, vierentwintig vragen in totaal. 

Wil je meer weten? Neem gerust een kijkje op www.kangoeroe.org 

 

Enkele reacties van onze deelnemers:  

            "Het is de eerste keer dat ik mee doe!” -  Lise   

“Spannend!” - Maurice  

“Cool! Leuk! Super!” – Mona 

“Ik wil het volgend jaar ook doen!” - Noah 

“Leuk maar moeilijk!” - Riven 

 "Ik vond het super dat ik mocht meedoen!" - Lise 

  “Ik vind Kangoeroe Springmuis echt heel leuk!” – Jinte 

“Rekenen is super tof!” – Jolan 

https://www.kangoeroe.org/


    “Ik vond het leuk om eens mee te doen” – Amy 

“Ik vond het leuk en een uitdaging!” – Camille 

 “Heel leuk! Wel veel stress, maar dat is normaal.” – Thomas 

“Ik vond het heel leuk!” – Cosette 

 “Leuk en tof, met hier en daar een denkertje” – Jason 

“Ik reken graag en vind dat een super leuke wedstrijd. Ik heb er van 
genoten.” – Seppe 

     “Leuk om mee te doen!” - Aude  

            

 
 

 



Schrijfwedstrijd Davidsfonds 

Met het vijfde en zesde leerjaar namen we deel aan de Junior Journalist 
wedstrijd. Dit is een schrijfwedstrijd die georganiseerd wordt door de 
plaatselijke afdeling van het Davidsfonds. 

Het thema dit jaar was “Vriendschap”. 

Danaé, Emma, Thiyana en Fleur vielen in de prijzen. 

 

 

 
 
 
 
 

 



 

Robotica!  

Op donderdag 1 maart hadden we een sessie in Bernardus  

Technicum. We mochten een zeilboot maken met legoblokjes aan de  

hand van een plan.  

We deden een race. Door de wind van een ventilator kon de zeilboot  

varen. 

Op een tablet mochten we een auto besturen. 

Ik vond dit een heel leuke dag! 

Mateo 

 

Er zit muziek in jou! 

Op zaterdag 10 en zondag 11 maart hadden we met onze school ons  

optreden in de kerk van Nederename. Het thema was “Er zit muziek  

in jou!”  

Elke klas moest een genre kiezen: disco, pop,… en dan maar oefenen,  

oefenen en nog eens oefenen. 

Het optreden zelf was geweldig met een podium, belichting... 

Elke klas had een leuk dansje! 

Lore 

 



Een schrijver op school! 

Op 6 maart kregen we de schrijver, Peter Van Olmen, op bezoek in  

het 5de en 6de leerjaar. Hij is de schrijver van de reeks “De kleine  

Odessa”. Een reeks over mytische figuren, schrijvers en hun bekende 

boeken.  

Het was zeer leerzaam en boeiend. Hij kwam niet alleen zijn boek  

promoten, maar ook vertellen over zijn beroep als schrijver. Hij zei 

dat schrijver zijn een gevaarlijk beroep is, want er zijn er al veel 

vermoord of anderen hebben moeten onderduiken omwille van wat  

ze geschreven hebben of van plan waren te schrijven. 

Ik heb inmiddels het boek “De kleine Odessa” voor mijn verjaardag  

gekregen en het is zeker een aanrader om te lezen. 

Yander 

 

 

 

 

 

 

 



Op uitstap naar Gent. 

Op dinsdag 30 januari zijn we met het 5de en het 6de leerjaar naar  

Gent geweest. We gingen met de trein.  

In de klas hadden we op voorhand al een boekje gekregen. Dat  

boekje stond vol gedichtjes en daarbij een opdracht. We deden een  

soort van tocht. Op bepaalde plekken stopten we.  

Een paar kinderen lazen een gedicht en we voerden opdrachten uit. 

Rond de middag mochten we in de zon op een plein onze  

meegebrachte lunch opeten. 

In de namiddag bezochten we het museum “Smak”. Daar kregen we  

een rondleiding en zagen we fantastische werkjes. 

Als we terug waren, kregen we een snoepje.  

Het was een leuke dag! 

Danaé 

 

 



‘Verslagjes uit het vijfde leerjaar’ 

Uitstap Gent 
 
Het was heel leuk in Gent. We hebben allemaal leuke beelden 
bekeken. Ook opdrachten moeten uitvoeren rond poëzie. In het 
SMAK hebben we ook goede uitleg gekregen van een gids over de 
kunstwerken. 
   Fleur 
 
We zijn eerst met de trein naar Gent geweest. Daar hebben we dan 
opdrachten gedaan en veel gewandeld. Dan zijn we met de LIJN-bus 
naar het SMAK gereden. Daar hebben we dan schilderijen gezien. En 
een filmpje waarin werd uitgelegd hoe de kunstenaar schildert. 
   Thiyana 
 
Het was heel leuk in Gent. De opdrachten waren tof. We waren heel 
sportief en hebben zeker 10 km gestapt. Het was wel jammer dat de 
snoepwinkel gesloten was. Maar ja…  
Het eten bij het standbeeld was leuk. We zaten samen bij elkaar en 
hadden veel lol. In de trein was het ook leuk. We zaten per 4 en 
konden veel praten met elkaar.  
We hebben veel bijgeleerd in het SMAK: hoe je goed kan schilderen 
en dat je veel kan schilderen (voorwerpen, dieren, lijnen, de 
natuur…). Hoe dan ook: het was een leuke uitstap! 
   Robbe 

 
 
 
 



American Games 
 
Onze klas was flink uitgedund wegens 
ziekte. Maar dat kon de pret niet bederven. 
’t Sportkot in Leupegem stond vol met 
allerlei sportattributen om mee aan de slag 
te gaan. Eerst was het oefenen op 
Amerikaanse slag- en werpsporten. Daarbij 
schoven we telkens door. Daarna punten 
verzamelen per groep. 
Even pauze en dan met kinball en 
vangtechnieken. 
Het was een topsportdagje! 

 
Auteur in de klas  
 
De auteur die bij ons in de klas kwam, was Peter van Olmen. Hij had 
een prachtige powerpoint voorzien vol met illustraties en weetjes. 
Zijn boeken over De kleine Odessa sloegen onmiddellijk aan. Onze juf 
kocht reeds het eerste deel van de trilogie voor in de klas. 
 

Muzikaal optreden  
 

De harp was dit jaar het instrument om van te 
genieten. De harpiste  had allerlei vraagjes voorbereid 
waarop ze ons de antwoorden liet ontdekken. Af en toe 
mocht iemand de harp bespelen. Het was aangenaam. 
 
 
 

 



Optreden ‘Er zit muziek in jou’ 
 

                                                            

                        

           

 

 

 

! → Foto’s van het vijfde leerjaar kan je steeds bekijken op de site van 

onze school. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Het vierde leerjaar ging naar het Gentbos. 

Het Gentbos ligt in Merelbeke. 

We mochten blaadjes proeven. Ze smaakten  

 zuur, bitter en naar look.  

Ik zag een skelet van een rat liggen. 

                We hoorden de groene specht lachen. 

 

          We moesten sporen van dieren zoeken. 

  

Met een blinddoek om moesten we als een nachtdier door het   

 bos lopen. Ons vriendje moest ons begeleiden. 

      

We zagen een omgevallen boom. Op zijn uitgerukte   

     wortels groeide een nieuwe boom. 

 

Rond een boom lagen superveel molshopen. 

 

   We mochten over veel brugjes lopen. Dat was heel leuk. 

 

We zagen veel eendjes en een superkleine kikker. 

De gids vertelde een verhaaltje over de elzenkatjes. 

 



           Het Gentbos is een nat bos. Onze laarzen waren heel 

           vuil van de modder. 

 

We moesten met een houten plankje in de vorm van een 

driehoek de hoogte van een boom meten. Hij was 40 m  

hoog. 

                We waren zo stil als een vos. 

We hebben aan konijnenkeutels geroken en ze stonken niet! 

                      We zagen twee eekhoorntjes die tikkertje  

                      speelden in  de bomen. 

 

We moesten het  

alfabet aanvullen 

met woorden uit 

het bos. 

                   We hebben een boom gezien met allemaal gaten in   

                   van een specht. 

 

  We hebben het bos geroken en aan het mos gevoeld. 

 

                           Het was heel leuk, we moeten dat meer doen! 

 

          



SPORTDAG in het derde leerjaar 

We vertrokken ’s morgens richting de sporthal "De Rijdt" in 

Brakel. Daar werden we in verschillende groepjes verdeeld. In 

elke groep zaten er zowel leerlingen van het eerste, tweede 

als derde leerjaar. De hele dag kregen we de kans om te 

sporten. Tijdens de middag aten we onze picknick op en erna 

konden we nog even vrij spelen op het speelpleintje.  

 

Elle: Het was een leuke dag. Vooral de activiteit ‘rit rond de 

wereld’. 

Saïku: Het was superleuk. 

Clara: Elkaar uitdagen in de laddercompetitie was leuk. 

Tibo: De laddercompetitie was supertof. 

 

 

 

 

 

 



Carnaval in het derde leerjaar 

Samen met het eerste en tweede leerjaar hebben wij 

carnaval gevierd. We mochten verkleed naar school komen. 

Per categorie mochten we naar voor komen en ritmisch 

bewegen op passende muziek. Nadien konden we genieten 

van lekkere hapjes.  

 

 

  



Musical in het derde leerjaar 

‘Blame it on the boogie’ was ons lied. Tijdens de 

voorbereidingen hebben we enorm genoten en gelachen. 

Onze danspassen gingen steeds vlotter en vlotter. Eenmaal 

onze outfit aan, konden we er tegenaan. Daarnaast waren wij 

zeer verbaasd toen onze juffen tevoorschijn kwamen in hun 

outfit. Het was een tof weekend.  

 

 

  



Complimenten in het derde leerjaar 

Vince: Je bent een goede breakdancer. 

Mano: Je kan lopen als de beste. 

Matti: Je keept zoals Thibaut Courtois. 

Lars: Je bent een vriend voor iedereen. 

Pauline: Je bent een zangeres in wording. 

Ilyas: Je kan zeer goed lezen. 

Quinten: Je bent een echte drummer. 

Milan: Je bent goed in judo. 

Sienno: Topvoetballer. 

Siebe: Je bent een toffe gast. 

Elle: Je bent een goede danseres. 

Anouck: Je kan zeer goed paardrijden. 

Yana: Je bent een rustig maar lief meisje. 

Kejda: Je bent een mooi en lief meisje. 



Saïku: We zijn allemaal gek op je kapsel. 

Amália: Je kan goed knutselen. 

Margo: Je bent een goede tekenaar.  

Mauro: Je bent een speelse jongen. 

Fleur: Je bent een supertoffe meid. 

Tibo: Je bent zeer goed in spelletjes. 

Wannes: Je bent een dieren- en planten- 

kenner. 

Kobe: Je bent een slimme jongen. 

Maaren: Je bent een goede vriend. 

Yben: Je bent een stoere boy. 

Clara: Je bent een goede knutselaar.  

Karo: Je bent een geweldige fietser. 

Julot: Je zorgt prima voor de computers.  

 
 



In het 2de leerjaar ... 

 

Techniek 
We moesten een wc-rol 

meenemen. De wc-rol moesten 

we wit verven. We gingen een 

Olafje maken. Door de draadjes 

geeft zijn neus licht. En er zit 

een batterij in.  Artuur en Arne 

 

 

Carnaval 
Eerst kwamen we 

binnen. Dan waren 

de kinderen en de 

juffrouwen daar. 

Opeens hoorden we 

muziek. Dan was 

daar een tafel met 

iets lekkers. We 

dansten in het rond en iedereen droeg maskers. 

Ismail en Jill 

 

We moesten ons omkleden. En dan moesten 

we dansen. We kregen chips. En de juffrouw 

maakte een foto van de kinderen. Dan 

mochten we terug gaan zitten. We vonden 

het leuk. Joyce en Noah 

 

 



Sportdag 
Er waren 4 groepen, elke groep had een spel. Groep 3 

begon met het ladderspel. Groep 4 moest beginnen met 

een parcours. We zijn ook naar een speelpleintje 

gegaan. We hebben 

ook gegeten en veel 

gesport. Milo en 

Mona  

 

We gingen met de 

bus naar Brakel. 

Daar gingen we 

sporten. We hebben 

een parcours 

gedaan. En ook estafette. We hebben ook met het 

springtouw gesprongen. We hebben ook geklommen. 

Het was een leuke dag. Anouar en Shauna  

 

Auteur in de klas 
Hij heet Frank Daenen en zong liedjes in de 

klas. Hij tekende een alien op de ruit van 

de klas. Hij schrijft en tekent boeken. Het 

was superleuk. Jinthe en Hatixhe  

 

We kwamen binnen en Frank Daenen zat al 

in de klas. Hij las een boek voor. We 

tekenden dieren. Hij speelde ook op zijn 

gitaar. Het was tof. Louis en Tibo 

 

 



Klasconcert: harp 
We kwamen binnen in het klasje en zagen een 

mevrouw. Ze had een instrument bij haar. Het was een 

harp. De mevrouw legde uit hoe de harp werkte. Dan 

moesten we 5 vragen oplossen. 

En we losten ze op. 😉 Yoran en Elise 

 

De mevrouw speelde een liedje. De mevrouw gaf uitleg 

over de harp. We moesten alle raadsels oplossen. Er 

waren er 5. Het was super leuk. Manon en Turpal-Ali 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Optreden 
We moesten ons eerst in de klas omkleden. We 

mochten nog eventjes naar een filmpje kijken. Dan 

gingen we naar de kerk. We dansten en 10 minuutjes 

later zongen we een lied. Dan moesten we ons weer 

omkleden en naar het OC. Het was leuk en druk. Iljo en 

Noa 

 



In de sacristie 

lazen we een 

boekje. Dan is 

het bijna aan 

ons. Nu komen 

we op en 

dansen we op 

het liedje “Zin 

om te 

bewegen”. Dan 

gaan we buigen 

en krijgen we een applaus. Dan gaan we af. En als 

iedereen geweest is dan zingen we een liedje met alle 

klassen samen. Lise en Nilson 

 

Fluo-actie 
We hebben een fluo-actie gehad en onze fluokaart was 

vol.  

We konden nog altijd verder sparen op een 

poster zodat we nog altijd gezien worden. 

We moeten ons fluo-hesje nog altijd 

aandoen. Als de poster vol was, mochten we 

een gezelschapsspel meebrengen. Anna-

Lucía en Timothy 

 

We hebben gewandeld met ons fluo-hesje. Er was ook 

een dansje over. We hebben gespaard. We 

verzamelden stickers. En toen mochten we spelletjes 

doen als onze kaart vol was. Lyan en Amber 
 



OP EEN PODIUM! 

“El mismo sol” 

 
Enkele reacties van de kindjes uit het eerste leerjaar: 

Yemaya: Ik vond het heel leuk en was een beetje zenuwachtig. In het 

donker dansen was het leukste. 

Elizabeth: Zondag vond ik het leuk om vooraan te staan. Het is fijn 

dat de muziek zo luid klonk. 

Sam: Ik vind het leuk dat we met onze handen moesten bewegen. De 

mensen klapten hard, ik was blij. 

Cesar: De liedjes vond ik leuk en de instrumenten ook. Ik was na 3 

keer optreden nog niet moe. 

Maurice: Er was veel publiek. Het was leuk dat we zo veel gedanst 

hebben. De lichtjes waren ook tof. 

Nanou: Ik vond het mooi en leuk. Ik was een beetje beschaamd. Ik 

heb mijn mémé en mijn papa zien zitten. 

Colin: De muziek en de instrumenten waren goed en leuk. 

Louise:  De eerste keer was mijn familie er, dat was superleuk! De 

laatste keer was ik bijna gestruikeld, maar net niet. 



Milan: Ik vond het leuk. Mama en papa kwamen zondag kijken. Het 

licht en de kleren waren leuk. 

Rahik: Ik vond het dansen leuk en de kerk mooi. Ik was blij met de 

kleren. Het dansje is leuk. 

Louis: Het dansen was heel leuk. Overdag was het leukste. Mijn 

mama en papa kwamen zondag kijken. Ze maakten een video.  

Hanne: We kregen schmink van de juf en een bloempje in ons haar. 

Het was leuk dat het een Spaans liedje was. 

Anouk: De muziekinstrumenten waren mooi. Ik had een beetje stress 

bij het opkomen. Daarna niet meer.  

 



Brug tussen 3de kleuter en 1ste leerjaar - 

carnaval! 

Fotoverslag 

 

 

 



We vieren met  z’n allen carnaval! 
Gekke hoedjes, grote brillen, mama-schoenen, papa-dassen, 

een jurkje of een cape … het was allemaal welkom om ons te 

verkleden voor het carnavalsfeest. We mochten confetti in 

het rond gooien (en dan weer opvegen) en serpentines 

uitblazen. De juf had een kleine verrassing mee: leuke 

maskers om te kleuren, uit te prikken en natuurlijk:  

te dragen! 

Op woensdag 7 februari mochten we allemaal verkleed naar 

school komen voor het grote carnavalsfeest. Er waren 

indianen,  K3’tjes, brandweerlui, clowntjes en prinsessen. 

Samen gingen we dansen, zingen en popcorn eten. Het feest 

was helemaal compleet door het verkiezen van een prins en 

prinses carnaval! 



  

  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



We trekken naar de Noordpool en 
Zuidpool! 

Na de kerstvakantie gingen we van start met een ‘koud’ 

thema en maakten we kennis met de bewoners van de 

Noordpool en Zuidpool: de ijsbeer, pinguïn en (pas op, hier 

komt een moeilijk woord!) de inuït. Er kwam een waterbak in 

de klas waar we ijsrotsen konden nabouwen, we puzzelden 

een iglo in elkaar en… het leukste van al was het uit het ijs 

halen van bevroren dieren!  

We hebben ook andere dieren geholpen: met oud brood, 

zaadjes en wat stukjes appel maakten we voedsel voor de 

vogels op onze speelplaats. Ten slotte konden de kleuters zich 

ook creatief uitleven bij het knippen van sneeuwkristallen of 

het bouwen van een levensgrote iglo. Met af en toe een 

filmpje van Pingu om de dag af te sluiten werd dit thema  

een topper. 



  



Tok, tok, tok, Pasen in onze klas. 
Af en toe laat het zonnetje zich zien, de narcis en krokus 

steken hun kopje uit de aarde en aan de takken komen 

knopjes: de lente is bijna in het land, dus we versieren onze 

klas met prachtige bloemen. We maken ook een paastafel 

met knuffelkonijntjes, -kipjes, -kuikentjes en eieren.  

De kleuters van onze 3de kleuterklas steken hun creatieve 

armen uit de mouwen en kiezen een paasmandje om zelf na 

te maken. De kleuters van de 1ste en 2de kleuterklas maken 

er eentje met kuikentjes, lammetjes of konijntjes, met hulp 

van de juf. 

Tok, tok, tok, weet jij hoeveel eieren de klaskip deze week 

heeft gelegd? 

 



 



Fit voor leren met Biba en Loeba.  
 

Zoals jullie in de vorige spreekballon konden lezen, zijn we dit 
schooljaar volop bezig met bodymap in de klas. 
 
Dit zijn de oefeningen die we van januari 
tot en met maart hebben gedaan met de 
eerste, tweede en derde kleuterklas!  
 
Elke maand is er een nieuwe oefening 
die we gedurende die maand uitvoeren!  
 

 

JANUARI 
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Springmolen: 
 
Spring met beide voeten samen een rondje rond je eigen 
lichaamsas. 
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Hinkelkampioen: 
 
Probeer vijf keer te hinkelen op elk been. Zorg dat je niet 
hinkelende been gebogen is. 
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Duimtikker: 
 
Sta mooi rechtop met je voeten tegen elkaar. Breng je linkerhand 
tot voor je buik met je handpalm naar voren. Tik nu met je 
linkerduim elke vingertop aan (allemaal van de linkerhand dus). 
Doe dit vijf keer. Voer de oefening ook uit met je rechterhand. 



FEBRUARI 
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Ober: 
 
Neem het plastieken bord en leg er enkele lichte ronde voorwerpen 
op, bv balletjes, kralen. Stap eerst met het bord voorwaarts rond de 
tafel zonder dat er iets afvalt.Stap daarna met het bord 
achterwaarts rond de tafel zonder dat er iets afvalt.  
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Kangoeroe: 
 
Spring met beide benen samen vijf keer naar voren. Probeer 
altijd mooi in evenwicht te landen. Doe dit drie keer. 
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Jongleur: 
 
Sta mooi rechtop. Hou het balletje in één hand voor je. Gooi de bal 
naar je andere hand en weer terug. Gooi de bal 10 keer heen- en 
terug. Doe dit vijf keer. 

MAART 
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Hoepelspel: 
 
Mama of papa of juf houdt de hoepel vast  en jij kruipt door de 
hoepel. Jij legt de hoepel op de grond en loopt op de rand van de 
hoepel. Daarna spring je in en uit de hoepel. Doe deze drie 
bewegingen zo vaak als je wilt. 
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Sta mooi rechtop met je voeten naast elkaar. Spring met je benen 
open en dicht. Doe dit vijf keer. 
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Krab: 
 
Sta mooi rechtop en leg het tennisballetje op de grond. Probeer 
het tennisballetje alleen met je twee wijsvingers van de grond te 
nemen. Sta terug helemaal rechtop terwijl je het balletje met je 
wijsvinger vasthoudt en leg het daarna weer op dezelfde plaats 
neer. Doe dit vijf keer. 



Tok Tok in het kippenhok! 

Wat raar, wat raar…. Er is bezoek in onze zonneklas!! De 

weekjes voor Pasen kwam er een kipje wonen in onze klas.  

Mag ik jullie voorstellen:  Colette de kip. 

Met Colette op bezoek was dit de uitgelezen kans om eens 

wat meer over de kippen en de eitjes te leren. 

Kijken jullie mee naar enkele beelden uit onze klas? Het was 

superfijn! 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

Andere foto’s zijn binnenkort ook te vinden op de 

schoolwebsite. 

Wij wensen jullie allemaal een fijn Paasfeest en een (hopelijk) 

zonnige vakantie toe! 

De ‘kipjes’ van de zonneklas 

 

 



 

21/3 : Wereld Downsyndroom dag 

Sinds enkele jaren heeft men 21 maart tot 

Wereld Downsyndroom dag uitgeroepen. Die dag 

staan we eens extra stil bij mensen met een extra 

chromosoom  (chromosoom 21 komt 3x voor in 

plaats van 2x), dat extra chromosoom  is de 

aanleiding van het hebben van het Syndroom van Down. 

We hebben een beetje moeten vals spelen aangezien we op 21 maart 

een pedagogische studiedag hadden, maar hebben de dag verplaatst 

naar donderdag 22 maart. 

Misschien vragen sommige mensen zich nu af waarom we hier nu 

plots een artikel over schrijven. Dat komt omdat we sinds februari 

een vriendinnetje hebben bij gekregen in de zonnetjesklas met het 

Syndroom van Down. 

We gaven een briefje mee aan de kinderen van de klas om allemaal 

twee verschillende kousen aan te doen, want iedereen is anders, 

iedereen hoort erbij. Alle zonnetjes mochten in de klas hun schoenen 

uitdoen om die mooie, kleurrijke kousen de hele dag te tonen en dit 

was het resultaat!  

 

 

 

 
 
 
 
 
 



Vrije dagen van het 3de trimester 
 

• maandag 30 april 2018: lokale verlofdag  geen school 
• dinsdag 1 mei 2018: feest van de arbeid  geen school 
• woensdag 2 mei 2018: pedagogische studiedag  geen 

school voor de kinderen 
• donderdag 10 en vrijdag 11 mei 2018: Hemelvaart en 

brugdag  geen school 
• maandag 21 mei 2018: Pinkstermaandag  geen school 

 
Te noteren data 
 

• donderdag 19 april 2018: 
* vanaf 16.00 uur: adviesgesprek studiekeuze voor de ouders 
van de leerlingen van L6 
* vanaf 19.00 uur: inschrijvingsavond voor de kinderen 
aangemeld via de website 

• vrijdag 20 april: schoolfotograaf  individuele foto’s en 
klasfoto’s 

• vrijdag 18 mei 2018: medisch onderzoek voor K1 (op school) 
• zaterdag (!) 26 mei 2018 (vanaf 13.30 uur): schoolfeest 
• vrijdag 1 juni 2018: KBO-run 
• maandag 11 juni 2018 (20.00 uur): oudercomité 
• donderdag 14 juni 2018: Medisch onderzoek K2 ( in 

Oudenaarde) 
• donderdag 28 juni 2018:  

* vanaf 16.00 uur: selectief oudercontact 
* 19.00 uur: proclamatie 

• vrijdag 29 juni 2018:   
* 09.00 uur: viering einde schooljaar 
* laatste schooldag 

 
 
 
 
 



Leuk om te weten 
 
Een greep uit de vele activiteiten (zie ook website van de school) 
 

• dinsdag 17 april 2018: brugactiviteit K3 – L1 
• vrijdag 20 april 2018: afsluit MEGA-project (L6) 
• maandag 23 april 2018: meester op de fiets (L3 – L6) 
• dinsdag 24 april 2018: Dode hoek (lager) 
• donderdag 26 april 2018:  

* alle kleuters naar Harry Malter (met de bus) 
* Muzikanten gezocht (L4 – L5 – L6) 
* het grote fietsexamen (L6) 

• donderdag 3 mei 2018: Doe aan Sportbeurs (L3 – L4 – L5) 
• dinsdag 8 mei 2018:  

* golden run (L6) 
* verkeerspark (L1 – L5) 

• dinsdag 15 mei 2018: naar Kerselare (bij goed weer!) 
• donderdag 17 mei 2018: beeldbad (K3) 
• vrijdag 18 mei 2018: Techniekcoach in L5 
• woensdag 23 mei 2018: Minivoetbal (L5 – L6) 
• maandag 28 mei 2018: Rollebolle (1-2-3KA en B) 
• vrijdag 1 juni 2018: Techniekcoach in L6 
• maandag 4 juni 2018: verrassingsuitstap in Gent (L4) 
• dinsdag 5 juni 2018: brugactiviteit K3 – L1 
• vrijdag 15 juni 2018: kookactiviteit L4 en L5 

 
 

 

 


