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Nieuwsbrief  

Schooljaar 2017-2018 

Pyjamadag  
Vrijdag 9 maart ’18  

Wij doen mee !!! 
Door mee te doen, tonen we dat 
we de zieke kinderen en jongeren 

steunen en maken we BEDNET 
meer bekend. Zodat ze nog meer 
kinderen kunnen helpen. Mag je 
kind ook in pyjama naar school 

komen  op vrijdag 9 maart ? Dat 
zouden we alvast fijn vinden.    

 Zichtbaarheidsactie :                            

IK DRAAG EEN FLUOHESJE !  
 

De winnaars zijn :  Alessia (2A), Murat 

(6O), Annelien (1S), Kerem (5L), Bette 

(4A), Yagmur (3A) , Duha (1L), Noor 

(1S), Eslem (2M), Zührenaz (3A), 

Akina (3A) en Febe (6L)  
 

Gelieve je prijsje af te halen op het 

secretariaat.  

 

Wij willen een ‘DROOMMUUR’ bouwen.  

Mama/papa : welke toekomst wens jij voor je kind ? 

En jij … jongen of meisje, droom jij ook over je toekomst ?  

 

Teken of schrijf je wens neer  

op het bijbehorende blad.  
 

 

GSM-gebruik op school.  
Kinderen die niet met de fiets of te voet  ‘alleen’ naar school moeten, 

hebben GEEN GSM nodig in de lagere school. Laat die toestellen dan 

ook thuis ! Voor dringende zaken kunnen zij altijd de telefoon van de 

school gebruiken.  

We hebben wel begrip voor kinderen die alleen naar huis moeten gaan. 

Er kan altijd wel iets voorvallen onderweg. Een GSM kan op zo een 

moment nuttig zijn.  

Daarom deze afspraken.  

 Als kinderen op school aankomen zetten ze hun GSM uit !  

 De GSM bewaren we in de boekentas tot in de klas.  

 In de klas geven we de GSM ter bewaring aan de leerkracht.  De 

GSM krijgen ze terug op het einde van de dag.  

 De GSM zetten we pas terug aan bij het verlaten van de 

SCHOOL.  

 Indien de GSM toch rinkelt tijdens de les, dan gaat deze 

gedurende 1 week in de schuif van de  leerkracht of het 

secretariaat.  

 Als school zijn wij niet verantwoordelijk voor het verlies van de 

GSM.  

 

 

Lokale verlofdagen : 
Woensdag 14 maart ’18 

Maandag 30 april ’18 

Leerlingen lopen op donderdag 26 april voor Banglabari.  

Alle kinderen van onze school maken eind maart kennis met het 

sponsorproject van oud-leerling Amber Vanhove. Amber, Nick en Britt 

gingen op inleefreis naar Bangladesh. Zij fietsten door Banglabari. Ze 

reden van dorp naar dorp, bezochten gezinnen en keken naar hun 

levenswijze. Zij hopen nu zoveel mogelijk geld in te verzamelen want deze 

mensen hebben het heel hard nodig. Dit jaar lopen onze kinderen speciaal 

met een warm hart voor dit project.  
 

De kinderen krijgen voor de paasvakantie hun sponsorkaart zodat zij op zoek 

kunnen gaan naar sponsors voor hun loopprestatie. Jij sponsort toch ook !  

 

Gedichtje van Elisa, 2A  

 

Ik wens, ik wens, 

dat ik iedereen kon helpen 

en dat ik alles beter kon maken. 

Ik wens, ik wens 

dat ik een fee was en  ik kon toveren 

zodat iedereen gelukkig zou zijn. 

Ik wens, ik wens, 

dat ik iedereen kon helpen. 

 

 

 

 



     Een boek …  
     op bezoek  ! 
 

ONZE KINDEREN maakten kennis met een SCHRIJVER         

 In kader van onze werking met de sTrAAL-mobiel en onder het thema ‘boek op bezoek’ werden 

tijdens de maanden januari en februari auteurs van kinderboeken uitgenodigd aan school . Kinderen 

doen lezen en hen zin geven in het verkennen van boeken om zo hun taalvaardigheid en liefde voor 

het lezen te bevorderen zijn bedoelingen van deze acties.  

   
Diane Peeters (voor 1 en 2)  
Het was leuk dat we samen mochten 
luisteren naar het verhaal. Het was 
super tof en spannend. Ik hoop dat 
mijn meester het verhaal nog verder 
leest (Leandro, 1L)  

Koen van Biezen (voor 1 ) 
Die man vertelde verhalen en zong 
liedjes. Dat wat leuk. Hij was ook 
grappig met zijn gekke hoed. Het 
verhaal was heel mooi (Misra en Duha, 
1S)  

Anne Frank (voor 6)  
Het bezoek was leuk. Je leerde bij over 
de oorlog. We maakten ook kennis over 
het levensverhaal van Anne. Dat was 
ernstig. En wat hebben wij het goed. 
(Luna)  

  
in elke klas !!! SUPER !   

Luc Embrechts (voor 5 en 6)  
Ik vond het interessant om te weten 
hoe een boek tot stand komt. Het is 
niet alleen typen op papier, maar het 
verhaal legt een hele weg af vooraleer 
we het in een boek kunnen lezen(Sude)  

 
Ik vind het leeskwartiertje altijd 
heel leuk. Ik kies altijd leuke 
verhalen. Ik lees graag. Ik hou 
van fantasie (Ecrin, 4A)  

Bart Demyttenaere (voor 3 en 4) 
Deze schrijver was heel grappig. Hij 
schrijft leuke verhalen. Hij kon het ook 
heel boeiend vertellen. (Nilo, 4A)  
 

                       

Vrijdag 30 maart  : op de rode loper !    

Talentendag voor onze kinderen . 

Tijdens deze VIP-dag staan verschillende 
activiteiten en workshops op het 

programma georganiseerd door ouders, 
grootouders en buurtbewoners.  
Een leuke dag voor de kinderen.  

Ouders zijn welkom  

op de speelplaats vanaf 15.00   
 om gedichten van kinderen te 

bewonderen in de caravan  
 om de gezellige babbel bij een 

drankje.  



Techniek op school  
Bevraging in 5 en 6  
 

In de 3de graad (60 leerlingen) werd een bevraging afgenomen rond techniek.  
De leerlingen beoordeelden een 30-tal  vragen volgens de mate waarin ze het eens zijn met de 

uitspraak (akkoord, meestal akkoord, geen mening, meestal niet akkoord, niet akkoord). We 

stelden vragen over :  de beleving rond techniek op school, technieklessen, de toekomst, de 

zingeving.  
                                                                  

                

  

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

De beleving 
De leerlingen vinden techniek 

over het algemeen leuk om te 

doen.  

2 leerlingen vinden techniek niet 

leuk en 15 leerlingen zijn niet 

echt zeker of ze het leuk vinden 

of niet. Uit deze resultaten kan 

ik besluiten dat 75 % techniek 

leuk vindt en ook wel durft 

zeggen dat ze het niet echt 

moeilijk vinden. Slechts 7 

leerlingen geven aan dat ze 

techniek niet makkelijk vinden. 

Het is immers een feit dat er 

kinderen zijn die niet technisch 

aangelegd zijn.  Op gebied van 

beleving scoort techniek dus 

goed binnen deze groep. 

  

 

De technieklessen  
De meeste kinderen  (85 % ) vinden dat 

leerkrachten hen aanmoedigen om 

techniek te begrijpen. Er is niemand die 

zegt dat de leerkrachten dit niet doen. 

Hier merk je dat leerlingen toch wel het 

gevoel hebben dat leerkrachten willen 

dat ze dit begrijpen. Daar kunnen we 

alleen maar tevreden over zijn. Een 

kleine minderheid heeft geen mening 

hierover.                                               

Bijna alle leerlingen geven ook aan dat 

als ze echt hun best doen en  ze 

techniek wel kunnen begrijpen. Geen 

enkele leerling zegt dat ze het niet 

begrijpen ondanks dat ze toch hun best 

doen. Hier zien we toch dat het grote 

deel van de leerlingen het gevoel 

hebben dat ze goed zijn in techniek en 

de moeilijke dingen ook kunnen 

begrijpen. 

2/3 van de leerlingen geven aan dat ze 

thuis graag dingen zouden uitproberen. 

Een 10-tal leerlingen zeggen dat ze dit 

helemaal niet zouden willen. 

Bijna de helft van de klas vindt de 

lessen techniek interessant. Een tiental 

leerlingen weten het niet. De meeste 

kinderen geven aan dat ze goede punten 

zouden behalen op een toets techniek 

en dat ze techniek begrijpen. Een aantal 

kinderen zijn hier niet zo zeker van.  

 

Thuis  
Slechts 26% geeft aan dat de 

familie hun aanmoedigt om later 

te kiezen voor iets wat met 

techniek te maken heeft. Er zijn 

maar  7 leerlingen die aangeven 

zeker te zijn dat er iemand in de 

familie aan de slag is als 

ingenieur.  

 

74 % van de kinderen geven aan 

dat hun familie een 

techniekopleiding niet adviseert.  

 

 

 Toekomst  
In dit onderdeel zien we 

dat 76% nog niet zeker is 

of ze tijdens hun verdere 

studies iets gaan doen 

met techniek of niet. 

Betreffende de verdere 

schoolkeuze wel of niet 

met techniek zijn de 

kinderen nog zoekende. 

Slechts 5 leerlingen 

geven aan dat ze zeer 

zeker zijn om iets te gaan 

doen met techniek. Een 

10-tal kinderen willen 

later een job dat te 

maken heeft met 

techniek. De rest van de 

leerlingen weet het nog 

niet of zeggen resoluut 

neen.       

 Inlevingsvermogen             
Het valt onmiddellijk op 

dat 88% aangeeft dat 

ingenieurs  gerespecteerd 

worden. Er is niemand 

die zegt dat dit niet zo is. 

De meeste kinderen 

kijken op naar een 

ingenieur. 50 % van de 

leerlingen twijfelt of een 

ingenieur al dan niet 

vakantie neemt.  

 
Zingeving                                                                                                                                 
Het belang van techniek in de maatschappij is nog te weinig gekend bij de leerlingen. De helft van de 

leerlingen geven aan dat ze er mee akkoord gaan dat onze wereld beter wordt dankzij techniek en dat 

techniek iets te betekenen heeft in onze samenleving. Toch zijn er maar 4 leerlingen die aangeven dat ze 

met de kennis van techniek iets kunnen doen met hun gezondheid of het milieu. 

 



Een berichtje over de technieklessen in het derde leerjaar! 
  

Tijdens technieklessen streven wij ernaar om kinderen STEM-geletterd te maken. 
STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) is een letterwoord om de domeinen 
wetenschappen, techniek, engineering en wiskunde samen te vatten in één herkenbaar 
begrip. STEM staat voor een waaier aan technische, exact-wetenschappelijke en wiskundige 
opleidingen en beroepen. Het is een begrip dat stevig wortelt in de uitdagingen van onze 
samenleving en reikhalzend uitkijkt naar de toekomst. Ons dagelijks leven wordt steeds 
verregaander bepaald door een stroom aan ontwikkelingen, bv. in de gezondheidszorg, de 
communicatietechnologie, energie of mobiliteit… Onderwijs moet kinderen en jongeren 
gelijke toegang tot deze STEM-evoluties geven, hun passie en talenten aanwakkeren en hen 
de goesting geven om zelf aan het roer te staan en op ontdekkingstocht te gaan. 
  

Dit doen we door te werken met betekenisvolle contexten die leerlingen aanspreken, we 
stellen denk- en doevragen die leerlingen uitdagen tot onderzoeken en ontwerpen. 
We stimuleren de kinderen om systematisch tewerk te gaan bij het onderzoeks- en 
ontwerpproces en zetten hen aan tot interactie en reflectie. 
  

Feyza en Akina willen graag kort hun beleving delen over hun technieklessen. 

Foto’s en filmpjes kunnen jullie bekijken op de schoolwebsite en de klasblog. 

Feyza Coker: 

We waren met z’n allen in de eetzaal. Iedereen had spullen bij. De juffen zelf hadden ook 

spullen bij. Iedereen was creatief. Medine en ik hadden iets met touw en blikjes gemaakt. 

Andere kinderen hadden iets met touw, buizen, kartonnen bekers en toiletpapier. Het waren 

allemaal heel mooie dingen. 

Akina: 

Het was leuk tijdens techniek. We hebben een memohouder gemaakt. Shelsey en ik zaten 

samen in de groep. Een andere keer maakten wij een telefoon. Dat was supercool!  

Groetjes, 

De harde werkers van het derde leerjaar. 

Juf Olga, juf Jenny en juf Jolien 

 



AGENDA  ACTIVITEITEN 
Maart 2018  

Do 1 ma ’18  VM  TOBO-project voor 3A ‘Een raketmobiel maken’  

Vr 2 ma ’18  13.00 – 15.00  5K bezoekt ’t Trapke. De KWB begeleidt de kinderen met 

de fiets naar ’t Weyerke.  

Vr 2 ma ’18  Middagpauze  Etentje voor het 6de leerjaar in SFC.  

Ma 5 ma ’18  VM  Les cyberpesten in 6L  en 6O door preventieadviseur  

Ma 5 ma ’18  NM  Les EHBO in 5K en 5S door preventieadviseur 

Di 6 ma ’18  NM  Samenactiviteit in Ontmoetingscentrum Ons Huis voor 5K 

en ziekenzorg SAMANA.  

Di 6 ma ’18  NM  Technodays voor 6O en 6L.  

Wo 7 ma ’18  VM  6L en 6O bezoeken SFC Berkenbos en volgen een  les 

Latijn en economie.  

Vr 9 ma ’18  Ganse dag  Pyjamadag tvv Bednet. De kinderen mogen in pyjama naar 

school komen.  

Vr 9 ma ’18  15.30 – 17.00  Oefenen naamopgave in de parochiekerk voor vormelingen 

en eerste communicanten.  

Za 10 ma ’18  17.30  Naamopgave voor vormelingen en eerste communicanten.  

Di 13 ma ’18  10.00 – 11.30  Voorstelling ‘Zonzo Compagnie’ in CC Muze voor het 1ste en 

2de leerjaar.  

Woe  14 ma ’18   LOKALE VERLOFDAG  

Vr 16 ma ’18  VM  TOBO-project voor 6O en 6L ‘Lego Mindstorms basis’.  

Vr 16 ma ‘18 VM  Gezinsleren voor de ouders van 1 S en 1L 

Di 20 ma ’18  19.30 – 21.30  Taalgroep voor ouders  

Do 22 ma ’18  9.00 – 10.30  4A bezoekt de bieb. Thema ‘Wetenschap en techniek’  

Do 22 ma ’18  13.20 – 14.10  Leerlingenparlement.  

Di 27 ma ’18  NM  Samenspeeldag 5-jarige kleuters en 1ste leerjaar.  

Di 27 ma ’18  NM  Oud-leerling Amber Vanhove vertelt over haar inleefreis 

naar Bangladesh in 5 en 6  

Wo 28 ma ’18 VM  Oud-leerling Amber Vanhove vertelt over haar inleefreis 

naar Bangladesh in 1 t/m 4  

Wo 28 ma ‘18 VM  Netbaltornooi voor 5S en 5K in de sporthal te Zolder 

Do 29 ma ’18  VM  Netbaltornooi voor 6L en 6O in de sporthal te Zolder 

Do 29 ma ’18  Naschools  RAPPORTBESPREKING voor alle ouders.  

Vr 30 ma ’18  Ganse dag  VIP-dag met ouders en vanaf 15.00 zijn ouders welkom op 

de speelplaats van de school voor een gezellig samenzijn.  

 

EN DAN BEGINT DE PAASVAKANTIE !!!! 

 

 

 



April  2018  

Ma 16 april ’18   Start 14-daagse stage door Arne Wasbouwer  in 5K  

Di 17 april ’18  VM  1S  bezoekt het berenhuis. 

Do 19 april ’18  VM  5S en 5K bezoeken de berentuin.  Fietstocht met 

begeleiding van KWB Berkenbos.  

Do 19 april ’18  9.30 – 11.00  3A bezoekt een molen in Schaffen.  

Za 21 april ’18  14.00  Doopsel van Amélie, Sem en Angelina in de parochiekerk. 

De klasgenootjes van 1S en 1L  zijn ook welkom in de 

viering.  

Ma 23 april ’18  11.00- 12.00  2A en 2M brengen een bezoek aan de bieb ‘Tot aan de 

maan’.  

Ma 23 april ’18  20.00 – 21.00  Ouderavond vormsel  

Di 24 april ’18  20.00  Oudercomité in de lagere school.  

Do 26 april ’18  Speeltijden  SPONSORLOOP tvv Banglabari  

Ma 30 april ’18   LOKALE VERLOFDAG.  

 

Noteer alvast in je agenda :   

Schoolfeest : zondag 3 juni 2018  
 

Belangrijke berichten voor ouders  : 

. We vragen vriendelijk aan de ouders om buiten de schoolpoorten te wachten op hun 

kind(eren) en niet op de speelplaats. 

. De zijpoort aan de sporthal houden we ook zoveel mogelijk gesloten ! 

 

 

 


