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JUF RITA, GENIET VAN JE PENSIOEN
Juf Rita, bedankt voor jouw
-Motivatie zonder grenzen
-Engagement doorspekt van expertise
-Software- en creatieve webkennis
-Tomeloze inzet
-Daadkracht zonder weerga
-Aandacht voor vernieuwing en vooruitgang
-Gedrevenheid die geen weerklank vindt
-Humor vergezeld van een luide lach
We wensen je veel geluk en plezier in jouw "nieuwe leven"!

MIEKE MET PENSIOEN
Dankzij jou hadden wij een proper gebouw!

Mieke,
Jarenlang zorgde jij ervoor dat onze klassen en school
mooi gepoetst werden.
Ook 's middags was jij er altijd bij om de refter op orde
te houden.
Dank je wel dat je er altijd voor ons was!!
Geniet nu maar van je vrije tijd samen met je familie en
vrienden. We wensen je een mooie lange vakantie !!
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JUF MARIJKE
DE PEUTERKLAS
Experimenteren in de peuterklas!!!

.

.

Peuters willen experimenteren. Dat zit
in hun bloed. Als volwassenen hebben
we vaak de neiging om die
experimenteerdrift af te remmen.
Want je ziet wat er allemaal mis kan
gaan. Toch is het goed dat peuters
zelfstandig ervaringen opdoen.
Als een peuter kan experimenteren,
dan is dat onder meer goed voor zijn
zelfvertrouwen, zelfredzaamheid,
zelfbeeld, frustratietolerantie,
oplossend vermogen,...
Zo werd 'EXPERIMENTEREN' in onze
klas het uitgangspunt bij heel wat
thema's zoals: 'DOZEN', 'GAATJES',
'FIETSEN',...

JUF IZA & JUF KIMBERLY
EERSTE KLEUTERKLAS

We gaan op berenjacht! We gaan een
hele grote vangen... We zijn niet bang!
Heel veel kinderen hebben de
afgelopen weken wel eens op
berenjacht getrokken door de straten.
Heel wat beren stonden voor het
raam.
Maar ook in de eerste kleuterklas
waren er heel wat beren te vinden.
Met het verhaal "Goudlokje en de drie
beren" en het verhaal "We gaan op
berenjacht," kwam ons thema stilletjes
op gang. We leerden hoe beren
leefden in het wild, we zongen liedjes,
we speelden met allerlei beren.
Meneer Konijn, onze klaspop had een
rare droom gehad. Er zat een raar
diertje in zijn bed? Een konijn? Een
olifant? Een beer?
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We keken in zijn bed en inderdaad... Diep onder het laken
zaten veel dieren. Een gekke aap, een springende kikker,
een slapende tijger,...
Maar het allerleukste wat we ontdekten tijdens onze
berenweken, was toch wel dat wij een BERESTERKE PAPA
hebben!

JUF ELINE
TWEEDE KLEUTERKLAS
In de voorbije tijd, konden we jammer
genoeg niet genieten van een hapje
en een drankje op café of restaurant.
De tweede kleuterklas heeft daar iets
op gevonden!
Ze maakten een eigen restaurant in de
klas.
Er was een chefkok en hulpkok
aanwezig die de lekkerste gerechten
op tafel konden koken.
Natuurlijk mocht een ober niet
ontbreken in het restaurant.. De obers
oefenden elke dag om meer en meer
drankjes te kunnen serveren op hun
dienblad. De gasten werden op hun
wenken bediend, want ze mochten via
de menukaart gerechten kiezen.

Wie wil meegenieten, is zeker welkom in ons
restaurant!

JUF STIEN
DERDE KLEUTERKLAS

Stopmotion
Tijdens het thema 'de fotograaf 'maakten de kleuters kennis met een stopmotion filmpje.
Dit deden we met de nieuwe iPads voor de kleuterklassen. De max!
Hoe werkt dat nu zo een stopmotion filmpje?
Stap 1: verzin een verhaal en beslis welke mannetjes van Playmobil allemaal deelnemen
aan het verhaal. Dit was voor de kleuters al een hele uitdaging: samen afspreken om tot
een overeenkomst komen.
Stap 2: plaats de mannetjes en dieren juist, neem elke keer een foto. Verplaats nadien de
mannetjes of dieren opnieuw een klein stapje. Zo bouwt het filmpje zich op. Wacht
om een foto te nemen tot alle armen weg zijn uit beeld. Dit was uiteindelijk één
van de moeilijkste stappen.
Stap 3: enkele keren tikken op het scherm, filmpje afwerken en daar heb je het resultaat.
Het was heel fijn om te zien hoe precies de kleuters de vinnen van de dolfijnen verplaatsten,
de auto stap voor stap lieten dichterbij rijden, …
Vakantietip: deze filmpjes maakten we met de app Imotion.
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JUF ANN EN JUF LINDSEY
EERSTE LEERJAAR
Herinneringen aan het voorbije
eerste leerjaar in de ogen van de
kinderen!
Ik vind juf Ann en juf Lindsey heel lief.
Ze leren ons veel. Ze helpen wanneer
iets niet lukt. We mogen veel taakjes
maken.
Leren lezen is super leuk. Elke dag
leren we nieuwe letters. Met de
klasknuffels leren we rekenen.
Elke week mogen we in hoekjes aan
de slag. We mogen ook knutselen,
turnen, zwemmen en in het klastuintje
werken.

Een keer per maand is er
wisselnamiddag met de derde
kleuterklas en een spelnamiddag met
het tweede leerjaar.
Werken op de mini computers is heel
tof.
Ik vind het leuk om met de vriendjes
tikkertje op de speelplaats te spelen.
Wanneer ik me verdrietig voel,
troosten de anderen me. Dat is heel
lief.
Soms maken we ook wel eens ruzie
maar we vergeven het vlug.

MEESTER HAUTEKIET EN JUF LINDSEY
TWEEDE LEERJAAR

De kinderen van het tweede leerjaar
kozen uit een tiental klasfoto’s van
het voorbije schooljaar deze foto.
Op een muzische namiddag rond
Halloween werd er samen met het
eerste en derde leerjaar toneel
gespeeld,geknutseld en geschminkt.

Elk kind mocht het voorbije
schooljaar ook omschrijven met
één trefwoord: een les, een
activiteit,
een
gevoel,
een
herinnering, … Deze woorden kan
je in de woordwolk terugvinden!
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JUF DELPHINE
DERDE LEERJAAR
In het derde leerjaar werkten we
gedurende het schooljaar
met de proactieve cirkel. Dit is een
gesprek met de volledige klasgroep
dat wordt geleid door de leerkracht.
Meestal stelt de leerkracht een vraag
en beantwoorden de leerlingen deze
vraag om de beurt.
Aandachtig en respectvol luisteren
naar elkaar staat hierbij voorop. Zo
mag niemand zijn/haar mening
geven over het vertelde verhaal. Bij
het geven van reacties, wordt het
kringgesprek opnieuw gestart.

Afgelopen week werd de vraag ‘’Wie
ken je nog niet zo goed in onze
klasgroep?’’ gesteld. Op basis van
deze antwoorden werden groepjes
gemaakt. Vervolgens voerden de
leerlingen de proactieve cirkel uit in
kleine groep. Met behulp van
verschillende vragen leerden ze elkaar
nog beter kennen.
Voorbeeldvragen:
Wat is ‘humor’? Wie vind jij rustig in
jouw omgeving? Waar word jij
verlegen van? Wie vind jij een echte
held?

Het waren alvast leuke, boeiende en
gezonde
babbelmomentjes in de klas!

JUF ANOU
VIERDE LEERJAAR

Hoe hebben wij het vierde leerjaar beleefd?
‘De juf praat soms in verschillende talen.’
‘Tijdens de lessen mogen we rechtstaan. Tof hé.’
‘Het is een mooie klas en je leert er leuke dingen.’
‘In het vierde leerjaar schrijven we voor het eerst met een
vulpen.’
‘De juf helpt goed.’
‘Toffe banken, veel licht in de klas en een leuke leeshoek.’
‘Tutor zijn van een leerling uit het eerste leerjaar is heel
fijn.’
‘Ik vind het best wel leuk om de klas binnen te komen
langs de eetzaal.’
‘De juf maakt vaak grapjes.’
‘Samen met het vijfde leerjaar hebben we mooie dingen
geknutseld.’
We zijn heel erg blij dat we het vierde leerjaar in onze
bubbel konden afsluiten.
Het was een fijn schooljaar met deze toffe bende.
Ik wens jullie allemaal veel succes en plezier volgend
schooljaar!
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JUF JO
VIJFDE LEERJAAR

In de klas leerden we zelfstandig
werken. Dat lukt al heel goed. Zo
zorgden we zelf voor een verslag in
het klasdagboek, een artikel in de
klasblog, een proper klaslokaal, een
nette tuin, een verzorgde berging,…
Ook tijdens de drie voorbije
“coronamaanden” kregen we
weektaken toegestuurd die we
zelfstandig (misschien met af en toe
een beetje hulp???) mochten plannen
en verwerken.

Een greep uit het dagboek van de
vijfdeklassers…
Eindelijk mogen we naar de
bovenverdieping! Daar hebben we
een gezellig klaslokaal om heel wat
werk te verzetten. Dit jaar leerden we
veel Franse woorden. Ook dialoogjes
spelen was plezant!.

In de vijfde klas slaagden we erin, voor
de vele uitstappen, ons op een
milieuvriendelijke manier te
verplaatsen: carpoolen, te voet en met
de fiets. Zo gingen we samen naar de
bib, technopolis on tour, de Moskee,
technoboost,… Ook onze uitstap met
de zesde klas naar Gent was een
topper! Heel wat leuke activiteiten
werden jammer genoeg geschrapt
maar toch zullen we er samen een
leuk en gezellig einde van het
schooljaar van maken!

JUF JULIE
ZESDE LEERJAAR

Afscheid van de basisschool
Het einde van de lagere school is in zicht.
Jammer genoeg kan ons afscheidsfeest en
het kamperen op school niet doorgaan. Maar
we proberen om er toch een leuk einde van
te maken.
We starten door tijdens de voorlaatste
schoolweek een kleurenweek te houden.
Iedere dag komen we in een andere kleur
naar school. Maandag kozen we voor blauw,
dinsdag was het wit en woensdag roze/rood.
Op donderdag was iedereen in het geel of
groen en op vrijdag verscheen een waar
kleurenpalet met alle kleuren van de
regenboog.
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Tijdens de laatste week
staan al een heleboel
activiteiten gepland die de
leerlingen zelf hebben
georganiseerd. We spelen
een spel in de omgeving
van de school. Het VBSBLvoetbalkampioenschap
wordt georganiseerd en op
donderdag gaan we ook
samen picknicken aan de
Zavelputten.

Ik heb ook nog enkele activiteiten
gepland, maar deze moeten
natuurlijk nog een verrassing
blijven.
Zo kunnen we er samen nog een
leuk einde van het schooljaar van
maken.
Ik wens jullie allemaal een heel
fijne en deugddoende vakantie en
heel veel succes in het eerste
middelbaar!

DE OUDERRAAD
Dag ouders, leerlingen,
In het laatste kwartaaltje blikken we graag terug op de activiteiten van het afgelopen schooljaar. De start was
dan ook veelbelovend: onze schoolkalender was in een mum van tijd uitverkocht, de voorleesavond
verdiende zeker een 10/10 voor sfeer en gezelligheid. Niet te vergeten, de fabelachtige doortocht van de
Sint. En we sloten 2019 voor het eerst af met een standje op de kerstmarkt, zeker voor herhaling vatbaar!
Maar dan kwam er een klein beestje wat roet in het eten gooien. Alle plannen werden opzij geschoven, want
gezondheid boven alles uiteraard! We gaan er niet om liegen, er was wel wat ontgoocheling te bespeuren.
We keken er zo naar uit om jullie te verwennen met een stutje ip de zulle en net zoals de kinderen, wilden
we graag het schooljaar uitgaan met een knal! Niet getreurd, volgend jaar halen we dat dubbel en dik in,
beloofd.
Om al die wilde plannen te realiseren, blijven we trouwens steeds op zoek naar nieuwe leden! De
quarantaine heeft ons veel tijd gegeven om na te denken. Dus mocht jij ondertussen hebben gedacht: Hé, ik
zoek nog een hobby, of ik wil graag wat nieuwe mensen leren kennen, of... kom dan zeker af naar onze
startvergadering volgend jaar. Interesse? Stuur even een mailtje naar ouderraadvbsbl@gmail.com of hou
onze facebookpagina in de gaten.
Nog een klein wist-je-datje: elk jaar organiseert de ouderraad het fietsexamen voor de afstuderende
zesdeklassers. Helaas kan dit dit jaar niet doorgaan, maar we hebben een leuk alternatief gevonden. Surf
snel naar www.verkeeropschool.be/flyers-voor-ouders/fietschallenges, daar vind je een leuke flyer terug
met opdrachtjes voor elke leeftijd. Ideaal om eens uit te testen tijdens de grote vakantie!
Voor nu willen we jullie heel graag bedanken, voor jullie steun en vertrouwen het afgelopen jaar. Ook nog
eens een dikke merci aan het voltallige lerarenkorps en directie, voor al jullie inzet, om onze kinderen op te
vangen en zo hartelijk opnieuw te verwelkomen.We wensen dan ook iedereen een zorgeloze vakantie toe,
geniet van al wat jullie lief is!
Zomerse groeten
De ouderraad VBSBL

AAN AL ONZE
VRIJWILLIGERS

Mag ik je bedanken?
Gewoon,
omdat ik dat graag wil,
omdat ik het zo voel,
niet zo'n beetje,
maar een heleboel!

VANWEGE
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