
 

Onze eerste nieuwsbrief… 
Op regelmatige basis gaan we jullie op de hoogte brengen van 

het reilen en zeilen van de school. 

 
  

  

Woordje van de directeur  

Wat een fijne maand… 

Op 9 januari startten 3 peuters bij juf Ann. Wat een flinke kindjes!  

De eerste week sloten we af met een nieuwjaarsreceptie. 

Chocolademelk, fruitsap, glühwein, overheerlijke ‘home made’ taarten 

(waarvoor dank juffen!). Kortweg HAPPY 2017! 

Dankzij bereidwillige ouders, creatieve juffen en meesters konden de 

kinderen van de lagere school genieten van Brussel, het Gravensteen, 

film en toneel. 

Ondertussen waren de kleuters en hun juffen volop bezig met de 

voorbereidingen van de musical. Dit resulteerde in een prachtige 

voorstelling die geapprecieerd werd door de (groot) ouders. Bedankt 

aan iedereen die hier zijn steentje bijdroeg. 

1 februari verwelkomden we weer 4 nieuwe peuters. Samen met de 

andere kinderen gaan ze weer nieuwe, leuke en leerrijke activiteiten 

tegemoet. 

Welzijn, welbevinden, betrokkenheid en veiligheid van de kinderen 

vinden we belangrijk. Daarom vraag ik u om niet op de parking van het 

gemeentehuis te rijden of parkeren.  

Mag ik u ook vragen om de kinderen tijdig naar school te brengen, 

zodat de kinderen het begin van de les zeker niet missen en gelieve 

de school te verwittigen bij afwezigheid. 

Hopelijk genieten jullie van deze nieuwsbrief. 

Voor extra foto’s kunnen jullie terecht op onze website: 

www.gbsnevele.be 

Vele groeten, Isabelle de Kriek 

 

http://www.gbsnevele.be


  

Op donderdag 19 januari trokken we met heel het vierde leerjaar 

naar Brussel.. Een hele onderneming ! Gelukkig was er de 

NMBS die ons veilig naar onze 

bestemming bracht .  

En enkele enthousiaste ouders /

begeleiders  die ons vergezelden , 

maakten onze reis tot een topper .  

Het Belvue–museum was onze trekpleister ! Daar ontdekten we 

heel wat meer over ons vorstenhuis dan ons bronnenboek van 

WO ons had geleerd.  We werkten in groepjes enkele 

opdrachten uit en stelden onze koningen voor in een soort 

poppenspel .  

Leuk was dat ! Het zonnetje verwende 

ons in het Warandepark  tijdens de 

picknick. Eventjes de beentjes strekken 

en … op naar Coudenberg !  

 We dwaalden door de ruïnes van het 

Paleis op de Coudenberg  en bereikten zo , ondergronds , bijna 

het station Brussel Centraal . Daar arriveerden we , ruim op tijd 

om de trein terug te halen. Was het nu Leopold  I  ,  Leopold  II  

of Leopold  III ? Albert  I  of Albert  II ?  Boudewijn misschien ? 

Het 4de leerjaar op stap naar Brussel! 4 de leerjaar naar Brussel 
Bezoek aan Belvue museum en Coudenberg 

Veel geleerd over al 
onze koningen. 

Eten in het Warandepark ! 

Leuke voorstelling met de 

handpoppen van de koning en 

de koningin. 

Bezoek aan Couden-

berg : ondergronds 

traject van de over-

blijfselen van het 

voormalig paleis van 

Brussel. 



De kleutermusical ‘Waar blijft die bus?’ was ook dit jaar weer een 

voltreffer! 

Na de welverdiende 

kerstvakantie was het meteen 

alle hens aan dek. Het verhaal 

werd aan elkaar gepraat, de 

muziek werd bij elkaar gezocht, 

de dansjes werden ingeoefend, 

de rollen werden verdeeld en het decor kreeg vorm. Iedereen 

deed z’n best en droeg zijn steentje bij. 

Er werd, met een beetje kriebels in de buik, gewerkt naar de 

apotheose: de voorstelling voor de grootouders op vrijdag en de 

voorstelling voor de mama’s en papa’s op zondag. 

Iedereen gaf het beste van zichzelf en alles verliep op wieltjes… 

Het vele oefenen werd beloond en met alle mooie pakjes erbij 

zag het er prachtig uit! 

De reacties logen er dan ook niet om. De toeschouwers waren 

laaiend enthousiast en er werd hier en daar wel een traantje 

weggepinkt! 

De kleuters ( en de juffen ) waren moe maar voldaan. Een dagje 

vrijaf was dan ook meer dan welkom! 

Op naar de volgende musical! 

Musical 



  

  

 Ja, jullie lezen het goed ! 

Wij gingen op 11 januari naar de Herbakker in Eeklo en daar konden 

we genieten van de film : Meester Kikker. 

Deze meester kon echt veranderen in een kikker.  En Sita heeft dit 

geheim van haar meester ontdekt. Eerst konden haar klasgenoten 

haar niet geloven, maar al vlug zagen ze een kikker in de klas i.p.v. 

een meester. Er was echter een probleem… Meester Kikker had een 

grote vijand, namelijk de ooievaar ! Gelukkig waren Sita en haar 

klasgenoten er om de meester te helpen. 

Een spannend verhaal, waar we echt van genoten hebben, naar het 

boek van Paul van Loon. 

Nadien gingen we in de klas ook nog aan het werk rond dit thema : we 

knutselden een kikker, we leerden foto’s nemen in kikvorsperspectief 

en we leerden het liedje : de kikkertjes , waar we ook onze 

instrumenten voor bovenhaalden. Op deze manier konden we wat 

langer nagenieten van de film. 

De leerlingen en leerkrachten van het eerste en tweede leerjaar.  

Meester kikker? 

 

Op maandag 16 januari is het vijfde leerjaar naar het Gravensteen 

geweest. Dit was naar aanleiding van ons W.O.-thema over de 

geschiedenis. 

We kregen daar een rondleiding en gingen op zoek naar de grote 

verschillen (comfort, communicatie, rechtsstelsel…) tussen Onze Tijd 

en de Middeleeuwen. Daarbij kwam Onze Tijd er (natuurlijk) als 

winnaar uit.  

Nogmaals bedankt aan alle mama’s, papa’s, oma’s en opa’s voor het 

Op bezoek naar het Gravensteen te Gent  

met het 5de leerjaar 



  

Op maandag 23/01 vertrok de derde graad naar de Herbakker in Eeklo 

om een toneelvoorstelling bij te wonen.  De titel van het theaterstuk 

noemde 'Typo', een eerste zaalproductie van het jonge 

circusensemble 'Deux sans Trois'.  Er waren ook een vijftal andere 

scholen aanwezig. 

De personages, twee mannen en twee vrouwen, waren duidelijk 

gewend van in een circus op te treden.  Ze konden jongleren, deden 

fantastische turnacts en ze verbaasden het publiek met ritmische 

muziek.  Er werd niet veel gesproken en er werd niet echt een verhaal 

verteld.  De meisjes uit de zesde klas, aangesloten bij de plaatselijke 

gymclub, keken hun ogen uit naar die straffe acrobatie.   

Het betrof hier dus een experimentele toneelvoorstelling en de 

meningen waren duidelijk verdeeld.  Het was wel een aangename 

afwisseling tijdens de lesuren. 

De bus was tijdig terug op school en in de klas volgde er nog een korte 

nabespreking. 

 

meester Bart  

Toneelvoorstelling voor vijfde en zesde leerjaar. 

 



  

 

 

We zetten het nieuwe jaar op onze school opnieuw goed in! 

Samen met onze mama’s, papa’s, oma’s , opa’s en onze juffen 

hebben wij een lekkere fruitsap en chocomelk gedronken. 

Voor diegene die wensten was er ook heerlijke glühwein. 

De leerlingen van het vierde hebben met man en macht geholpen om 

alles piekfijn te zetten, alsook het 

aansnijden van de overheerlijke taarten 

die onze juffen gebakken hadden.  

 

Zo konden we elkaar op een héél fijne manier de beste wensen geven 

voor dit nieuwe jaar! 

Wij wensen jullie allen een goede gezondheid en een super fijn 2017! 

 

Nieuwjaarsreceptie 
SFEERFOTO’S KERSTMARKT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

BorrelWOORDjes voorjaar 2017  

zondagse vertelmomenten voor kinderen verteld door 

enzoWOORD  

 

 

 

12 februari: VALENTIJN!   

Voor kinderen van 4 tot 12 jaar (verdeeld in 2 groepen)  

Wat is er leuker dan over liefde te praten met mooie teksten.  

Tijdens deze borrelWOORDjes dromen we weg bij de mooiste 

gedichten over liefde.  

Poëzie waar de vlindertjes in de buik van gaan fladderen…  

 

 

 

 

 

19 maart: MVX: JE BENT WIE JE BENT  

 

Voor kinderen van 6 tot 12 jaar  

Maart is jeugdboekenmaand en dit jaar ligt de focus op jongens 

en meisjes, gender, rolpatronen en stereotypen. Houden alle 

meisjes van roze en prinsessen? En alle jongens van draken en 

ridders? Wat betekent het om jongen of meisje te zijn? Wat als je 

je geen van beide of net allebei voelt?   

 

 

 

Bibliotheek 30 april: BEROEPEN  

 

Voor kinderen van 4 tot 7 jaar  

Wat wil jij worden als je groot bent? Ja, daar moet je even 

over nadenken…  

Misschien brengen de BorrelWOORDjes je op een idee. We 

gaan met alle kinderen tussen 4 en 7 op ontdekkingstocht en 

leren een heleboel beroepen kennen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Telkens van 10.30 tot 11.30  

in de bibliotheek van Nevele  

Stationsstraat 20, 9850 Landegem 



Februari 
 

  1: instapdatum kleuters 

  3: attituderapport 

  8: SVS tussen 4– vuren/ 3de en 4de leerjaar (namiddag) 

15: pedagogische studiedag 

16: vergadering oudercomité 

18: curieuzeneuzendag 

21: rapport en oudercontact lager 

23: oudercontact lager/ oudercontact rupsen + K1a  

24: science 4 kids N6 

27: start krokusvakantie 

Agenda  
 

 

Maart 
 

  6: instapdatum kleuters 

  7: oudercontact kleuters + American games SVS (5)     

  9: oudercontact kleuters 

13: VTI doe dag: 6de leerjaar +  

      start Themaweek: kunst 

14: medisch onderzoek: 1ste leerjaar 

16: smak Gent K1a (namiddag)  

16-17: doedagen N6  

17: SVS “Alles met de bal” 4de leerjaar 

18: Quiz oudercomité 

21: sportdag lager  

      wetenschapsles: 6de leerjaar 

23: hof ter Motte K1a 

28: vergadering oudercomité 

31: attituderapport 


