
1 September, voor de meeste mensen een gewone dag. Voor de schoolkinderen de 

dag waarop de school opnieuw begint en ze hun vriendjes na de lange twee maan-

den terug zien. Maar 1 september is voor de zesjarigen toch wel een heel speciale 

dag. In de vakantie wordt hen al vaak gezegd dat ze nu naar de grote school gaan 

en wordt hen gevraagd of de boekentas al aanwezig is. Deze kinderen weten niet 

echt wat hen te wachten staat, waardoor ze op 1 september toch wel iets zenuw-

achtiger zijn dan anders. 

Ze komen toe op de grote speelplaats met hun boekentasje krampachtig in de 

hand, overal lopen grote kinderen en zelf weten ze niet echt waar naartoe. Als de 

bel dan gaat is het tijd om de grote sprong te wagen: gelukkig is er een juf die hen 

bij de hand neemt  en ze naar hun klasje brengt. Nog een laatste keer zwaaien 

naar mama en papa en dan verdwijnen ze in de klas, nieuwe avonturen tegemoet. 

Eens in de klas zoeken ze hun plaatsje, hangen ze hun splinternieuwe schooltas 

aan het haakje en kan het eerste dagje in het eerste leerjaar van start gaan.  Die 

eerste dag leren ze elkaar kennen, leren ze de gebruiken in de lagere school en het 

allerbelangrijkste : ze leren al een eerste woordje en lettertje.  
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Niet zomaar eentje: het woordje ‘ik’.  Vanaf dan 

gaat er een hele nieuwe wereld voor hen open : 

de wereld van de letters en het lezen. Hoe langer 

ze in het eerste leerjaar zitten hoe meer letters ze 

herkennen en hoe meer woordjes ze kunnen le-

zen. Elk voorwerp waar letters op staan wordt met 

veel enthousiasme onder de loep genomen : op 

de melkdoos kunnen ze ineens melk lezen, op de 

klasdeur staat welkom, allemaal woorden die 

voorheen enkel tekeningetjes waren voor hen. 



Prettig eindejaar en een gelukkig 2019 gewenst! 

 

juf Sabine en de ‘grote’ kinderen van het eerste leerjaar 

Ik vind het elk jaar weer fantastisch om die verwonderende blik op die gezichtjes te 

zien als ze een nieuw woord herkennen. Ondertussen kennen we al heel wat letters , 

kunnen we al boekjes lezen en schrijven we zelf onze nieuwjaarsbrief. Ik kijk al uit 

naar de volgende maanden……. 

Ps: Hieronder nog enkele tekeningen hoe de kinderen zichzelf zien die eerste school-

dag. 



Sneukeltocht 
Al in het tweede weekend van het nieuwe school-

jaar vond onze sneukeltocht plaats. De voorberei-

dingen en inschrijvingen dienden iets sneller te 

gaan dan andere jaren, maar uiteindelijk stond 

alles en iedereen paraat om er een topeditie van 

te maken.  

De deelnemers hadden opnieuw de keuze uit een fiets- of 

een wandeltocht. Op beide trajecten stonden drie standjes 

waar iets te sneukelen viel. Bij de eerste stop kregen de 

deelnemers een gezonde snack zodat ze extra energie had-

den om de tocht verder te zetten.  

Bij Stop nummer twee konden ze genieten van 

een glaasje cava, fruitsap of water. Even hydrate-

ren en op naar de laatste stop!  

De derde stop viel bij velen nog extra in de smaak. 

Daar zaten de vanillewafeltjes, de sneeuwballen, 

de chocolademelk en ongetwijfeld ook het glaasje 

vanillejenever zeker voor iets tussen. Iedereen in 

opperbeste stemming om de laatste ‘rechte’ lijn 

naar de school in te zetten.  

Eens aangekomen werd het laatste bonnetje, goed 

voor een hotdog (of veggie hotdog), ingeruild en 

kon er een laatste keer worden gesmuld.  

Zo kunnen we zeker terugkijken op een 

zeer geslaagde editie met maar liefst 240 

deelnemers! Bedankt aan alle deelne-

mers voor jullie enthousiasme en nog 

eens proficiat aan Christel Van Den Berge 

met het winnen van de fotowedstrijd 

met deze foto van Zita en Clara. 

De sportraad 



Grootouderfeest 
Een hobby voor opa en oma gezocht 

Voor het grootouderfeest van dit jaar gingen we op zoek naar leuke hobby’s. Dan 

kunnen we opa en oma misschien overtuigen om die samen met ons uit te oefe-

nen .. We zochten een passend liedje en dansje en gingen aan de slag. Oefenen, oe-

fenen en nog eens oefenen. 

Voor de nieuw ingestapte peuters en 1e kleuters was op een podium staan een 

nieuw gegeven. Dus daar moesten we zeker eerst eens op verkenning gaan. Het po-

dium werd grondig geïnspecteerd. Al snel kwamen de ware artiesten in ons naar bo-

ven :-) 

De kleuters van Juf Sandra doken in de boeken, op zoek naar het spannende verhaal 

van Roodkapje en de wolf … 

De kleuters van Juf Sabrine werden acteurs uit Grease … 

De kleuters van juf Caroline gingen aan de slag als hobbykok... 



Hopelijk heeft u genoten van de show. En heeft u er een nieuwe hobby bij :-) 

De kleuterjuffen 

De kleuters van juf Leen bouwden een huis voor hun 

De kleuters van Juf Mieke die zijn dol op school en hun juf. Daarom hadden ze voor 

Juf Mieke’s laatste optreden - voor haar pensioen - een heuse rap uitgevonden. 

Maar nog even doordoen,  juf Mieke!  Zo ‘RAP’ laten we jouw nog niet gaan hoor!!  

Als allerlaatste kwamen de kleinste kapoentjes.. de nieuw ingestapte peutertjes van 

Juf Niki. Hun hobby is uiteraard gek doen en verstoppertje spelen. 

Maar op dat grote podium, met al die mensen in de zaal.. zijn we net iets minder 

gek ;-)  



In het derde leerjaar leerden we al veel nieuwe dingen. Iedereen heeft zijn talent in 

verschillende vakken. Kijk je eens mee?  

• In het midden van de kaart staat een getal.  

• Dat moet je verkrijgen door de vier getallen errond te gebruiken in een paar be-

werkingen.  

• Je mag optellen, aftrekken, vermenigvuldigen of delen, maar de einduitkomst 

moet het getal in het midden vormen. 

• Je moet elk getal precies 1 keer gebruiken. 

 

Nadat we een lied leerden zingen in de klas waar-

bij de accordeon gebruikt werd als instrument, 

stonden Maxine en Anna te popelen hun eigen in-

strumenten mee te brengen naar school. Zo kon-

den we met de hele klas genieten en meezingen 

met hun Sintlied- je! 

 

Ieder zijn talent in 3A 

Ik vind het leuk aan Twist dat het 

moeilijker is en dat we meer moeten 

nadenken. Dus vind ik dat iets leuker.  

Ik daag je uit voor deze rekenpoker! 

Amelie 

Ik vond de bruisballen leuk om te ma-

ken omdat we nu een bruisfeestje kun-

nen houden in bad. En ook de kerst-

boompjes omdat je dat aan de kerst-

boom kan hangen!  

Otis en Jasper 
 De egels waren super leuk om te 

doen en om te praten en te kleu-

ren en met wol te werken.  

Ook de vogels in de bomen vond 

ik leuk omdat het super leuk was 

om dat samen te maken! 

Lotte en Julie 



Op donderdag 6 december keken we zoals elk jaar uit naar hoog bezoek… Maar dit 

jaar waren de pieten niet zo flink!  

We stonden allemaal gespannen te wachten op de speelplaats toen we plots fiets-

bellen hoorden. De pieten kwamen aangefietst. Maar waar is Sinterklaas dan, vroe-

gen wij ons af. Piet begon heel hard te lachen: “Sinterklaas die kan niet fietsen. Dus 

moet hij maar te voet komen!” Oh, niet lief hoor Piet! 

Eindelijk is Sinterklaas er ook geraakt. Maar piet, die stopt maar niet. Hij lacht Sin-

terklaas uit omdat hij al zo oud is en toch nog niet kan fietsen. 

Gelukkig kunnen de kleuters van onze school niet tegen pesten! Ze leren Sinter-

klaas hoe hij zich moet verweren tegen pesters. Ze leren hem dat hij moet zeggen : 

“STOP, HOU OP PIET!!” 

Daarna pakken ze piet aan. Met het stop-lied maken ze hem duidelijk dat hij niet 

mag pesten en lief moet zijn voor Sinterklaas. Zeker op zijn verjaardag! Dus beslo-

ten we allen samen om Sinterklaas te leren fietsen. Hij was er al snel mee weg. 

Maar oei oei, met dat lang kleed en die lange mantel blijkt fietsen niet zo’n goed 

idee te zijn! Een scheur in het kleed van de Sint… Dat zal Piet als straf moeten her-

stellen ;-)  

Gelukkig hadden de Pieten 

hun werk wel goed gedaan en 

kregen we veel leuk speelgoed 

en heel wat lekkers :-)  

Dank U Sint en Piet! Tot vol-

gend jaar. 

Juf Niki 

PIET, dat mag niet! 



De uitstappen van 4A 

LOD Muziektheater 

Het begon allemaal in de Bijloke. We kregen 

een koptelefoon op en plots hoorden we een 

mevrouw een verhaal vertellen. We mochten 

door ‘een huis’ stappen. Er was een ijskamer, 

een slaapkamer, een rustige ruimte en een bad-

kamer. Ook een aantal banken, kussens en een 

vreemd kijkgat. Het verhaal ging over een ma-

ma die soms geen mama wou zijn. Het was 

heel kunstzinnig. Het ijs in de ijskamer smolt en 

groeide nadien terug! Het was super! 

Mattias, Camille en Sander; Liam en Simon L. 

De koude Kollebloem 

Op een bar koude vrijdagvoormiddag 

gingen we op herfstwandeling naar 

de Kollebloem. We leerden over 

zoogdieren, insecten, vogels, amfibie-

ën,… Het was erg leuk, want we de-

den allerlei toffe spelletjes. 

Manon en Míla 

Technopolis 

Het was een interessante uitstap, want 

er waren leuke activiteiten, experimen-

ten en shows. Dit ging door op twee 

verdiepingen. Er was bijvoorbeeld een 

fiets die op een dunne kabel reed, een 

opstelling van een kettingreactie en je 

kon er zelfs een auto optillen! Het was 

daar héél leuk! 

 

Dag en Céleste; Nele en Ilène 



Naar de bib 

Klas 4A ging op 19/11/2018 naar de bib. Daar 

leerden we striptekenen door Vero, een profes-

sionele striptekenares! We tekenden samen 

met haar allerlei emoties in gezichten. Nadien 

mochten we een stripverhaaltje tekenen van 

een tweetal prenten. 

Lotte, Tibe en Silke; Emma en Febe 

Ilène D’hondt 

Dag Vaneste 

Sander  Van De Wiele 



Op 23-10-2018 ging het zesde op uitstap i.v.m. de oorlog.  

Eerst gingen we naar de IJzertoren in. Diksmuide We gingen helemaal naar boven 

met de lift.  

We hadden uitzicht op de IJzer. Een gids leidde ons rond in de toren. 

Toen aten we onze boterhammen op. Daarna gingen we naar de loopgraven. Ook 

daar leidde de gids ons rond. 

En tenslotte gingen we gaan kijken naar onze beeldjes die we vorig jaar maakten in 

de Kollebloem. 

Met de bus keerden we terug en rond 17u. waren we weer op school. 

Kobe (6C) 

WO1 



Naar jaarlijkse gewoonte ging in de week voor de herfstvakantie het project mondia-

le vorming door voor de lagere school.  

Er werd een volledige week gewerkt rond ‘de rechten van het kind’. Op dinsdag kre-

gen we een ‘sobere maaltijd’ met enkel soep en rijst, om zo de kinderen bewust te 

maken dat er veel kinderen in moeilijke omstandigheden leven en dus niet altijd vol-

doende te eten krijgen. Op woensdag waren er allerlei workshops over kinderrech-

ten en de week werd afgesloten met de traditionele sponsorloop ten voordele van 

Unicef. Die bracht maar liefst € 8071.80 op voor de Unicef-actie: Breng samen met je 

klas de bal aan het rollen.  

Het sponsorgeld zal besteed worden aan sportpakketten zodat kinderen in andere 

landen, net als wij, meer kunnen sporten. Op woensdag 19 december werd het inge-

zamelde geld in Wachtebeke afgegeven tijdens de Warmste Week. 

Mondiale vorming 

€8.071,80 



Iedereen welkom, gezelligheid verzekerd! 

22ste algemene quiz 
Vrijdag 18 januari 2019 

Ingericht door het Feestcomité van de Gemeentelijke Sportbasisschool 

Aanvang 19u30 STIPT 
In de refter van de school  

Hou de datum zeker vrij en stel je ploeg samen. 

Inschrijven kan vanaf de eerste week van januari via gimme. 


