


Wat een super start van het schooljaar! 
 
1 september… 
Start van het nieuwe schooljaar! Zowel spannend voor de kinderen, leerkrachten als 

voor mij. 

Start met koffie. Dank aan het oudercomité! 

Begin van een jubileumjaar! 25 jaar kleuterschool! Dit hebben we dan ook gevierd 

met een leuke receptie waar jullie talrijk aanwezig waren. Bedankt hiervoor! Dit had 

natuurlijk als gevolg dat er geen receptie was na de infoavonden, maar niet 

getreurd dit komt volgend jaar terug. 

 

2 maanden al… 
Uitstappen, kooklessen, creatieve lessen, plezier met de vrienden op de speelplaats, 

…  

De kinderen hebben een leuke, leerrijke en boeiende periode achter de rug. Stukjes 

hiervan vinden jullie terug in hun artikels. 

Sportsnack is gestart voor het 4de - 5de - 6de leerjaar, na de kerstvakantie starten de 

sessies voor 2de en 3de leerjaar. 

Sommige leerlingen namen deel aan de scholenveldloop. Proficiat voor jullie 

deelname én prestatie! 

Deze periode sluiten we af met ons ‘klusjesweekend’. Vele ouders schreven zich in 

om een handje te komen helpen. Super bedankt! Wie zich niet ingeschreven heeft 

en toch wil komen: WELKOM! We zijn zaterdag en zondag aanwezig van 9u tot …  

 

Donkere dagen… 
Probeer steeds goed zichtbaar te zijn op straat, draag je hesje! De fietsers vergeten 

zeker hun helm niet. Veiligheid boven alles!  

Probeer ook steeds tijdig op school te zijn. 

Vergeten jullie ook niet de school te verwittigen bij afwezigheid. 

 

Als afsluiter… 
De jaarlijkse kerstactie is van start gegaan! 

Ik hoop jullie talrijk te mogen ontmoeten op ons eetfestijn op 19 november.  

Geniet allemaal van de welverdiende vakantie! 

 

 

Met vriendelijke groeten, 

Isabelle de Kriek 

 

 

 

 

 

 

 

 





Hallo, wij zijn de 6 kleutertjes uit de peuter/1e kleuterklas. Wij genieten ervan om 

samen te spelen en te leren. Wij zijn een échte jongensklas, maar onze juf, als 

enig meisje, mag er gerust bij. 

Wij hebben in onze klas gewerkt rond het prentenboek ‘Anna eet graag fruit’. 

Tijdens dit thema hebben we geknutseld maar vooral veel bereidingen met fruit 

klaargemaakt.  

We brachten allemaal enkele stukken fruit mee naar de klas en daarmee 

maakten we lekkere fruitsla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

We trokken ook even naar het grootwarenhuis om lekkere peren te kopen, want 

we wilden een lekkere taart maken met peren. 

            

 

 

 

 

 

 

 

Een andere dag trokken we (in gedachten) naar de boomgaard van juf Els, 

daar mochten we appels plukken naar hartenlust. Nadien maakten we lekkere 

appelmoes. 

              

 

 

  

 



 

 

 
 

Met de sinaasappels die de juf meebracht, persten we onze eigen fruitsap. 

Super lekker. 

  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tijdens dit thema hebben we dus heel veel geproefd, ook wel eens ander fruit 

dan gewoonlijk. Zo kregen we een hele lekkere meloen, een doosje blauwe 

bessen. Voor sommige kleuters dus wel eens iets nieuws. Maar vanaf nu eten we 

elke dag ons stukje fruit met veel plezier. 

  

 



Ik ben Maxime Claeys, een 23-jarige juf afkomstig uit Torhout. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
Ik ben nu bezig aan mijn derde schooljaar in het onderwijs.  

Voor ik in Nevele kwam lesgeven, heb ik in verschillende leerjaren in Torhout, 

Roeselare, Diksmuide, … lesgegeven.   

 

In mijn vrije tijd ga ik graag lopen én zwemmen. Sinds het eerste leerjaar was ik 

lid van de scouts en later ben ik ook leidster geweest. Van de scouts heb ik 

ondertussen afscheid genomen.  

        

 



Ik ben Tine Bruyneel en geef dit jaar protestantse godsdienstles in het 4de 

leerjaar. 

 

Ik woon in Sint-Martens-Latem en heb twee levendige zoontjes.  

Ik studeerde geschiedenis, maar werk intussen al jaren met veel plezier in de 

bibliotheek van Zelzate.  

 

Daarnaast geef ik een aantal uren godsdienstles, voordien enkel in het 

middelbaar, maar nu ook in de lagere school! 

 

In mijn vrije tijd ben ik druk in de weer met mijn gezin. Ik ga ook graag 

zwemmen, wandelen en fietsen.  

 



 Het vierde leerjaar b kreeg de opdracht om de klas te pimpen. Het thema 

was ‘diep in de zee’. Wat past er dan beter in de klas dan: vissen, kwallen, 

luchtbellen, zeewier, …? Samen gingen ze aan de slag en knutselden 

allerlei zaken om de klas in een nieuw jasje te steken.  

Ze maakten prachtige vissen uit papier maché om hun pennen in te 

steken. Ze knutselden een tof takenbord waarbij ze vastzitten in een 

luchtbel. Voor de verjaardagskalender maakten ze een schelp waar ze 

uitspringen wanneer het hun verjaardag is. Bij het binnen komen van de 

klas, moet je eerst voorbij juf Renske die ‘een school vissen’ aan het 

vangen is. Allemaal zelf gemaakt…! Wat een kunstenaars. De juf is heel fier 

met deze knusse klas!!  

 





 Het zesde heeft er al een drukke periode op zitten. Ze deden mee aan 

een wedstrijd van de Flying Tiger.  Ze zijn nu nog bezig met een wedstrijd 

over de toekomstboot. Voor het zesde leerjaar is dat helemaal geen 

probleem. Wat zijn ze creatief en enthousiast! Voor de wedstrijd van de 

Flying Tiger kregen ze de opdracht allerlei mannetjes te verwerken in een 

creatieve opdracht. Ze hadden tal van ideeën. De leerlingen verwerkten 

de mannetjes in een foto die ze zelf trokken. Helaas zijn we niet 

gewonnen, maar de resultaten mogen er zeker zijn! 

 





Op donderdag 12 oktober maakten de leerlingen van 3a en 3b een 
herfstuitstap naar de tuin van Kina te Gent. We hadden de weergoden lekker 
met ons mee. Het was een zeer geslaagde dag. Niet alleen de juffen maakten 
foto's ook mochten de leerlingen zelf soms fotograaf zijn. 

Hieronder zie je foto’s van onze uitstap. De leerlingen noteerden wat ze gezien, 
geleerd én beleefd hebben. 

Er zijn nog heel wat meer kiekjes van onze uitstap. Deze kan je bekijken op onze 
website. 

 
In de ochtend zijn we met de lijnbus meegereden. Daarna zaten we op de 
tram. Het was wiebelig én leuk. 

We zijn langs het gemeentehuis naar de bushalte gestapt. We hebben 5 
minuten gewacht op de bus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We hebben naar spinnen mogen kijken die niet in ons land bestaan. 

 

In een zaal kregen we een boekje met allerlei opdrachten. In een cocon 
hangen er allerlei foto's over spinnen. In ons boekje staan dezelfde foto's. Er 
staan een paar zinnen met een deel niet ingevuld. Die moesten wij oplossen. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

De vogelspinnen waren super harige spinnen. We hebben geleerd dat de 
vrouwtjes spin en de mannetjes spin eerst paren. Daarna eet de 
vrouwtjes vogelspin het mannetje op. 

 



Ik vond het een beetje spannend. 

 

Ik heb samen gewerkt met Mathis, Jana en Mattis. We hebben met water 

gespeeld. 

 

We hebben een zoektocht gedaan. We zijn ook naar een park geweest. Daar 

mocht ik met de camera foto's trekken. Die camera was van juf Dorine. 

 

 

 

 

 

 

 

We hebben de vogelspin gezien en ook wandelende takken. We hebben ook 

opdrachten gedaan in de tuin van Kina. We moesten op het einde van de dag 

het verschil weten tussen spinnen en insecten. 

 

We hebben ook over planten geleerd. 

 

 

 



In de klas van meester Elie en juf Annelore werkten we vier weken lang aan 

onze eigen rap. Het resultaat mag er zeker zijn. We hebben al een klein 

voorproefje voor jullie. Dit zijn twee teksten: 

Illuca, Maaike, Tjörven, Yben en Fons 

Thema: Dieren 

Dieren, dieren … Met veel spieren! 

Dieren, dieren … die hoef je niet te vieren! 

Loesje, Loesje, dat is mijn poesje. 

Dat is wel heel erg klein, ik heb een everzwijn. 

Met mijn olifant  is ’t altijd plezant.  

Loesje, het poesje! 

Everzwijn! 

Olifant!  

Ze zijn nooit ambetant. 

Met mijn aapje doe ik altijd een slaapje. 

Met mijn varken loop ik door de parken. 

Loesje, het poesje! 

Everzwijn! 

Olifant! 

Varken!  

Aapje!  

Ze lopen door een straatje! 

 

We hebben een paard en hij vaart. 

Sssttt…. Sssssttttt… Ik hoor iets! Ik hoor iets! 

Hoor jij dat ook?  

Het is ons paard en hij vaart! 

 

 

 

 

 

 



Jonah, Suzan, Athur en Loïc 

Thema: Dieren 

Ik ben een boom 

veel te sloom 

Maar ik ben wel cool 

dus trek geen smoel! 

Refrein: Moeder natuur, moeder natuur, wij komen van moeder natuur. 

Ik ben een hazelnoot 

Ik ben niet echt groot. 

Maar ik reis wel graag met de boot. 

Refrein 

Ik ben een stuik 

Ik draag graag een grote pruik 

Ik heb een heel mooi taalgebruik 

Refrein 

Ik ben een peer 

Ik krijg alle eer 

maar ik ben wel skeer 

Refrein  

Ik ben Jonah 

Ik hou van het water, ’t liefst in een kuur 

Daarom ben ik van moeder natuur. 

Ik ben Arthur 

Ik ben nooit zuur 

daarom ben ik ook een zoon van moeder natuur 

Ik ben Suzan  

Ik ben altijd puur 

Daarom ben ik de dochter van moeder natuur 

Ik ben Loïc 

Ik hou van de wind ook al is hij guur 

daarom ben ik de zoon van moeder natuur 

 



Week van het bos 

Ter gelegenheid van ‘de week van het bos’ ging de derde graad op dinsdag 

17 oktober met de bus op uitstap naar Bulskampveld in Beernem.  De zon liet 

het wat afweten, maar het was een warme én droge dag. 

Het zesde leerjaar kreeg eerst een rondleiding met een gids. De functie van het 

bos en de verschillende boomsoorten werden besproken.  Ook de dieren 

kwamen aan bod :  We zagen een eekhoorn wegspringen achter een boom 

en een uil staarde ons stokstijf aan, maar bij navraag bleek die opgezet te zijn.   

 

Na de wandeling bezochten we de tentoonstelling in het kasteel, zowel op de 

beneden- als bovenverdieping.  Daar kwamen we alles te weten over de 

geschiedenis van het domein. We bewonderden enorm veel soorten 

paddenstoelen met hun kenmerken.  We leerden dat ze allemaal eetbaar 

waren, maar sommige maar één keer, want vele zijn uiteraard ook giftig!! 

Als laatste activiteit mochten we vrij spelen in het bos én op de speelweide.  De 

bus vertrok omstreeks 15.30 u en we kwamen stipt om 16 u. aan op school.  Het 

was een leerzame namiddag die ons het belang van het bos als levende 

gemeenschap  aantoonde. 

 



We zijn nog maar eind oktober en de 2de kleuterklas kreeg al héél wat bezoek 

over de vloer, …  

Nadat we van onze klas een tweede thuis hadden gemaakt binnen het thema 

‘De nieuwe klas’. Kwam daarna ‘Elmer, de kleurenolifant’ door onze klasdeur 

gestapt. 

Hij had zijn vrienden meegebracht en ze vroegen logement. 

 

 

 

 

 

 

 

Uiteraard zagen we dit zitten en werden we de beste vrienden van Elmer en zijn 

entourage.  

Elmer had ook heel wat spelletjes en activiteiten meegebracht. De kleuters 

leerden op deze manier de kleuren beter onder de knie te krijgen en ze konden 

hun eigen Elmer knutselen. De klas werd een echte kleurenklas en Elmer voelde 

zich op zijn gemak bij ons…  

Hij moest zijn reis echter verderzetten en samen met zijn vrienden keerde hij 

terug naar Olifantenland!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maar …, niet getreurd, want daar waren ‘de elfjes en de trollen’ al.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



We toverden onze huishoek om in een elfenhuisje en de poppenhoek werd een 

trollenhol. De kleuters konden naar hartenlust spelen in beide hoeken en 

konden zich verkleden in elfjes en trollen. De elfjes en de trollen lieten ons ook 

van alles doen … We hielden zelfs een  zoektocht naar elfjes en trollen en 

vonden op de grote speelplaats echte elfenvleugels en in het bosje 2 hollen 

van trollen !!!   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De zintuigen van de kleuters werden dus heel wat geprikkeld en aan de 

gezichtjes te zien elke dag vonden ze het best oké!!! 

Na de vakantie verwachten we nog hoog bezoek maar dit leest u in de 

volgende nieuwsbrief …  

 



Op maandag 16 oktober trokken de kapoenen van K1b naar de Brielmeersen. 

Amai, we hadden wel heel veel geluk want de weergoden waren goed 

gezind, de zon was van de partij.  

 

In de Brielmeersen maakten we een grote wandeling en merkten we op dat er 

wel heel veel blaadjes op de grond lagen. Tijdens onze wandeling vielen er zelfs 

blaadjes naar beneden want ja, het was natuurlijk een herfstwandeling die we 

maakten. We raapten ook allerlei herfstvruchten op en hier en daar zagen we 

zelfs een konijntje weghuppelen tussen de bomen. Om deze fantastische 

namiddag af te sluiten, mochten we nog wat spelen in de speeltuin.  

 





Op vrijdag de 13e gingen we samen met het eerste leerjaar naar het bos bij het 

kasteel van Poeke. Gelukkig bracht deze dag geen ongeluk voor ons en verliep 

alles goed. We kregen zelfs het zonnetje te zien die dag. In het bos maakten we 

een wandeling. Tijdens de wandeling verzamelden we nootjes en bladeren. We 

zagen ook verschillende paddenstoelen en mochten zoeken naar juf Els en juf 

Maxime. Ze hadden zich verstopt in het bos.  

 

 

 

 

 
 

De leerlingen van het tweede leerjaar mochten zich uitleven tijdens de 

sportnamiddag van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport). We mochten hierbij 

een leuk parcours afleggen in de sporthal Oostbroek. Het parcours bestond uit 

verschillende opdrachten zoals: een race door een springkasteel, fietsen met 

armfietsen, lopen op stelten of op “schildpadjes”, spelletjes met een reuze 

elastiek spelen, … Het was een heel toffe en sportieve namiddag!   

 

 



 Wij leren schrijven! 

Schuin naar boven, schuin terug. 

Vele stekels op zijn rug. 

Schuin naar boven, schuin terug. 

Doe het rustig! Niet te vlug! 

Spitse snuit, het lijfje dicht. 

Weet jij wie er in de blaadjes ligt? 

Een oogje hier en pootjes daar. 

Het is een egel met stekelhaar. 

 



Wat vliegt de tijd! 

Het 1ste leerjaar kan al lezen, schrijven en rekenen. 

Mol en beer kennen ze ook al door en door. 

Hoe ze het potlood moeten vasthouden lukt ook al aardig en rekenen kunnen 

ze als de beste! 

 

Gelukkig wordt er ook tijd gemaakt om te ontspannen door  

te  tekenen                      gezelschapsspelletjes te spelen 

 





Wij zijn elk een deeltje van onze klaspuzzel… 

Met onze talenten, creativiteit, spontaniteit, zelfstandigheid, positieve houding 

… 




