
November — december 2018 

Beste kinderen, ouders, grootouders, … 

 

Het is alweer de tijd van de feestdagen… 

 

Graag wil ik jullie bedanken voor jullie talrijke aanwezigheid op onze ‘kerstmarkt’. Dankzij jullie, de kin-

deren, de leerkrachten en het oudercomité was dit een waar succes! 

 

Ook juf Maj wil ik bedanken voor haar hulp op administratief vlak. Na de kerstvakantie blijft zij verder werk-

zaam als ICT-coördinator en als kleuterjuf.  

Karen De Baets, mama van Flore en Amber De Zutter zal vanaf 7 januari de functie van administratief me-

dewerkster innemen. Het hele team wenst haar alvast WELKOM! 

 

Een dikke pluim voor alle fietsende kinderen die hun helm en hesje aandoen! Super voorbeeld! Willen jullie 

er wel op letten om jullie fiets op slot te doen en om jullie lichtjes uit te zetten! 

Ook zie ik veel voetgangers toekomen met een hesje. Super goed bezig!  

 

De vorige periode hebben we vaak meldingen gekregen van de aanwezigheid van luizen. Nu er 2 weken 

vakantie voor de deur staat, is het een ideaal moment om de kinderen hun haar nog eens na te kijken en 

te behandelen. 

 

Na de vakantie, vanaf 8 januari tot en met 14 januari hebben wij bezoek van de inspectie. Ze komen de 

werking van de school doorlichten.   

 

Ik nodig jullie en de inspectie uit op vrijdag 11 januari om 15u30 om het glas te heffen op het nieuwe jaar! 

 

Het hele team van De Vaart en ik wensen jullie onze beste wensen voor 2019! 

 

Met vriendelijke groeten   
 

Isabelle de Kriek 
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Meer foto’s van het 4de leerjaar kan je terug vinden  op de website van 

de school .  

 Enkele foto’s  

van ons 

bezoek aan “De 

school van  

toen” 
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Deze maand hadden we in het 2de leerjaar A een 

nieuwe juf. Juf Sofie kwam als stagiaire gedurende 

twee weken op onze school lesgeven. We hebben 

genoten van haar creatieve lessen en leerden veel 

bij over “Licht en donker”. 

Dank aan alle lieve leesmama’s, oma’s en opa’s om ons te 

helpen bij de leestraining in het tweede leerjaar. Het lezen in 

kleine groepjes is niet alleen heel leuk maar komt ons  

leesniveau ten goede ! 
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De kinderen van 2b mochten op vrijdag 30 

November nieuwe kleren ontwerpen voor 

de Sint. De Sint wou eens iets nieuws uit-

proberen en ze  

hebben dat schitterend gedaan. Dit ging 

van een felroze mantel naar een kleurrijke 

pyjama voor de Sint. 
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Het was een drukke tijd in het eerste leerjaar. 

Tekeningen maken voor de sint. Een boot en een schoentje vouwen. 



N1 

Dit vroegen we aan de sint voor in onze 

klas:  

* Een kickertafel 

* Verkleedkledij 

* Auto’s 

* 2 nieuwe juffen  

* Snoep 

* Ballen 

* Play Doh 

10 dagen lang vulden we elke ochtend 

onze aftelkalender in. Het duurde nog 

zoooooo lang en dan plots was het zo 

ver : Sinterklaas en 3 zotte pieten in onze 

klas !  

En kijk eens wat Sinterklaas ons bracht   
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De volgende dag speelden we 

de hele namiddag met alles 

wat we hadden gekregen.  

We hadden véél plezier ! 



De Fairtrade markt was een schot in de roos. 
Het 6de leerjaar was heel enthousiast om aan de kraampjes te 
staan en de producten te verkopen. 
Ook de andere leerjaren keken er enorm naar uit om snoepjes, 
chips, chocolade, … te kopen. 
Voor de kinderen van het eerste leerjaar was het de eerste keer 
en de pret in hun oogjes was leuk om te zien. 
 
Voor één keer mochten de kinderen dingen eten en drinken die 
anders op school niet toegelaten zijn. Bovendien kozen ze zelf 
waar ze zin in hadden. 
Door deze markt te houden en de nodige info te krijgen groeit er 
een zekere solidariteit met de kinderen naar de vriendschaps-
school Pout2. De fairtrade markt heeft in de maand november 
521 euro opgebracht. 
Met de opbrengst kan de school in Senegal computers kopen.  
 
Tevens komt het aspect van het belang van Fairtrade aan bod. Zo 
leren de kinderen dat ze de boeren en hun gezinnen uit het zui-
den helpen. 
 
We danken iedereen die zijn steentje bijgedragen heeft om dit 
project te realiseren. 
 
Leerkrachten levensbeschouwing, 
Juf Inge en meester Jan. 

 



 

 

Meer foto’s 

zijn te vinden 

op de website 

van de school. 



 In het derde kleuter was het vol spanning afwachten tot  de sint 

kwam. 

Samen wachten op sinterklaas en zijn zwarte pieten.  

Is hij met de kameel gekomen dit jaar?  

K3 

Natuurlijk verkleden wij ons ook 

graag als sinterklaas en zwarte piet!  
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Tijd voor een bezoek aan onze klas!  

Er zijn geen stoute kinderen dit jaar!  

Regent het cadeautjes? 

Kunnen die zwarte pieten alleen maar 

kattenkwaad uithalen?  
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Lekkers krijgen we ook nog!  

Amai, wat een leuke cadeautjes! 

Alles in orde met zwarte piet?  

Samen op de foto!  
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Wist je datjes uit K1a tijdens de sint periode!  

Sinterklaas naar onze klas gebeld heeft 

om Jules te vragen hem te helpen, zijn 

hulppiet was ziek en Jules mocht hem 

vervangen.  

Wij met de kleertjes van 

sinterklaas en zwarte piet 

mochten spelen 
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Laure haar tuutje afgegeven heeft aan sinterklaas 

door het in haar schoentje te leggen op school 

Er ook pintjes gedronken 

worden door de zwarte 

Pieten, het flesje van Alix 

was leeg. 

Zwarte pieten ook eens 

kunnen mis zijn. Daardoor 

is Sinterklaas niet met 

Slecht Weer naar onze 

school gekomen 

Maar op een kameel naar 

onze school gekomen is 

K1 
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Elias de Pieten een beetje wou  

foppen en een knuffelwortel in zijn 

schoen gestopt had voor het 

paard. Maar hij die terug gekregen 

heeft van Zwarte Piet omdat het 

paardje dit niet lekker vond. 

Wij heel erg blij 

waren met het 

bezoek in onze 

klas. 

Ook clown Rocky op ons 

sinterklaasfeest was.  

En wij super flink 

meedansten met 

Clown Rocky 

Juf Ann dit grote sinterklaasfeest 

moeten missen heeft wegen ziekte. 

Ocharme toch. 
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In het vijfde leerjaar leerden we over Charlie 

Chaplin. Hij was een heel grappige acteur. Ze 

probeerden na zijn dood zijn lijk te stelen. Nu 

is dat niet meer mogelijk omdat er een heel 

grote steen op zijn graf geplaatst is. Hij was 

tijdens zijn leven al schatrijk door zijn succes. 

Hij deed veel dingen. Hij maakte bij zijn films 

zelf de muziek. Het waren vooral films zonder 

spreken maar wel met muziek.  

Ook leerden we over Steve Reich. Hij deed de ‘Clapping Song’. 

Hij werkte vroeger samen met Anne Teresa de Keersmaeker. Wij 

hebben tijdens het grootouderfeest in het rustoord onze eigen 

‘clappingsongs’ naar voren gebracht.  
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Toen we leerden over de kunstenaar Christo, pakten we heel 

wat voorwerpen in. Christo zelf pakte bruggen, eilanden, ber-

gen en zelfs Nijntje in. Mensen bekijken voorwerpen anders 

wanneer die ingepakt zijn. 

Elfi, Kobe, Wout en Cian uit het vijfde leerjaar. 

 Christo Vladimirov Javacheff  
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In de 2de kleuterklas beleefden we een hele leuke periode, 

van de herfstvakantie tot de kerstvakantie… 

We begonnen met het 

feest voor de oma’s en 

de opa’s.  

We sloegen de handen 

in elkaar en zorgden 

voor een mooi  

geschenk. Ondertussen 

namen we ‘onze familie’ 

eens onder de loep.  

Wisten jullie dat we in 

onze klas met een neefje 

en een nichtje zitten? Zij 

hebben dus éénzelfde 

oma en opa…  

Wij durfden dan ook al eens 

‘dromen’ van later…  

Onze juf droomt ervan om ‘een 

verwen-oma’ te worden en onder 

de kleuters dromen ze van voet-

baller, chef kok, ridder, prinses, 

mama, juf …  
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De acteur in het toneelstuk dat we mochten bekijken 

droomde ervan om ‘goochelaar’ te worden. Met open 

mond keken we naar de verschillende trucjes. Onze 

Loïc en Flore mochten zelfs een beetje helpen…  

Ondertussen was in Antwerpen de 

stoomboot van Sinterklaas aangekomen 

en was het dus alle hens aan dek om 

zijn bezoek aan de school en onze klas 

voor te bereiden.  
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Maar … eerst mochten wijzelf een bezoek brengen aan zijn 

logeeradres in Sint-Niklaas. Wat een mooi huis! We namen 

een kijkje in zijn slaapkamer, het bureau, de badkamer van 

de pieten en Sinterklaas, de eetkamer … Een ervaring om 

nooit meer te vergeten! 

En dan … de Sint op onze 

school! Wisten jullie dat hij 

op een kameel kwam?  

In de klas had de Sint zijn  

kameel niet mee . Jelle 

mocht op de schoot van 

Zwarte Piet zitten en het  

lied en versje werd voorge-

dragen maar … ook de ca-

deautjes mochten we ope-

nen. Bedankt Sinterklaas en 

tot volgend jaar! 
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We kwamen alsmaar dichter bij de kerstperiode en ver-

sierden onze klas dan ook tot een echt kersttafereel.  

We maakten onze nieuwjaarsbrieven zelf en knutselden 

cadeautjes voor de kerstmarkt. 

We namen toepasselijk afscheid van 2018 : met een hapje 

en een drankje.  

We vierden al een beetje vroeger eindejaar en 

wensen voor jullie hetzelfde.  

We wensen jullie …  

 

Niets wat je 

in de winkel 

kan kopen maar alles 

wat je stilletjes 

mag hopen! 
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In het 3de leerjaar leerden we over rudolph the 

reindeer. We bekeken hem tot in detail en lieten 

onze creativiteit de vrije loop.  
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Rudolf Het rendier  tekenen. 

Misschien verveel je je wel eens tijdens de kerstvakantie ?   

Dan kan je tekenen. Met dit stappenplan leerden wij het  

rendier tekenen. 
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We gingen samen met 6b naar het 

VTI te Deinze. 

‘s Middags vertrokken we samen 

met mama’s van de kinderen en de 

juf. 

Het VTI is een grote school. Op de 

speelplaats stonden net twee 

ruimteschepen. 

Toen gingen we naar een soort van 

legolokaal. Daar kregen we uitleg 

over hoe we moeten programme-

ren door een vriendelijke man. 



We mochten ook zelf bouwen en programmeren. 

We maakten zelf de sensoren en het zicht van de 

robot. Daarna mochten we zeggen wat we ervan 

vonden.  

Ik vond het leuk en interessant en zeker het  

samenwerken was ook wel leuk.  Alexander  
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Onze maanlander moest kunnen rijden. Dan 

moest hij een sensor hebben want op de maan 

zijn er kraters. Anders zou hij ervan rijden. Op het 

einde moesten we hem weer afbreken. Noah 

Op donderdag 13 en 

maandag 17 december 

gingen we met het 6de naar 

lego WEDO in het VTI te 

Deinze. Daar leerden we 

hoe motoren en sensoren 

werken. We leerden ook 

programmeren door een 

robotje te maken met lego 

WEDO. We leerden ook 

over de maan en een 

maanbasis. Matisse  



N6  

We hebben mogen bouwen met lego volgens de stappen op de 

computer. We mochten met twee gaan testen. Programmeren 

doet de ene en klaar zetten de andere: van vooruit naar achter-

uit van laag naar hoog. Ramses 

We zijn dus naar het VTI ge-

gaan om lego auto’s zelf te 

maken en te programmeren. 

Eerst hebben we ze getest en 

ze werkten. Je kon muziek toe-

voegen en snelheid verande-

ren, vooruit en achteruit laten 

rijden. We deden het allemaal 

met 1 app en die app noemt 

WEDO2.0 De lego auto’s zijn 

verbonden met bluetooth dus 

draadloos. Leandro 
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Activiteiten Januari  

 

11/01: Nieuwjaarsreceptie  

18/01: Alles met de bal  N3-4 

22/01: Erasmus mediawijsheid en 

doe-dagen Deinze voor 5de en 

6de lj. 

25/01: Facultatieve verlofdag 

28/01: Start  week van de poëzie  

31/01:  Attituderapport 2  


