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Vakantie in zicht 
Tijd voor vakantie! Zonder schroom, zonder schaamte… Er werd hard gewerkt, door de kinderen, 
door de leerkrachten en ongetwijfeld snakken heel wat ouders naar wat rust van al die 
schooltaken, school- en covid-regels. We wensen het jullie in ieder geval toe! 
Heel wat leerlingen zetten een nieuwe stap naar de lagere school of naar het secundair onderwijs. 
We wensen jullie allemaal enorm veel succes toe!  
Het werd een jaar waar we corona bijna hebben kunnen buiten houden. Twee keer gingen enkele 
leerlingen in quarantaine na een besmetting maar we hebben kunnen vermijden dat er hele 
klassen in quarantaine moesten of de school dicht moest. Dat deden we met ons allen samen!   
Ondanks strikte regels, die ons werden opgelegd, hebben we heel wat activiteiten wel kunnen 
organiseren. De kinderen hebben op die manier een relatief normaal jaar gehad en daar zijn we 
zeer blij mee. We hopen dat we in september kunnen starten en niet meer te vaak moeten spreken 
over mondmaskers en handgels. Voorbereidingen voor het volgende schooljaar zijn ondertussen 
al volop bezig. Plannen worden gemaakt en we werken hard om ons pedagogisch project verder 
uit te bouwen. 
We zullen ervoor zorgen dat we op 1 september klaar staan om er voor de kinderen een boeiend, 
leerrijk en feestelijk ;-) schooljaar van te maken.  
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Muzeliere 
We kwamen aan met de bus in Lier ( met een dubbeldekker ). 
Nadat  we onze koffers binnen gezet hadden kregen we al meteen onze eerste activiteit. 
Sommige kinderen begonnen met drama en sommige ook met iets anders zoals beeld, muziek, 
dans of media. 
We hadden elke dag 2 sessies, één in de voormiddag van 10 tot 12 uur. Daarna aten we en 
namiddag hadden we nog een sessie van 2 tot 4 uur.  
Na de tweede sessie kregen we vrij tot 6 uur omdat we dan gingen eten. Altijd wel lekker eten! 
Rond 20 uur gingen we een half uurtje wandelen en om half 10 moesten we in bed. Je mocht nog 
praten tot kwart voor 10 maar dan moesten we echt gaan slapen. 
‘s Ochtends werden we wakker gemaakt om 8 uur en om half 9 gingen we ontbijten. 
Donderdagvoormiddag is de directeur langs gekomen tijdens het eten. Donderdagavond keken we 

naar Denemarken🇩🇰 -België🇧🇪 . 

Tijdens het avondeten hebben we allemaal een pronostiek gedaan. Wie het juist had kreeg extra 
tussendoortjes.  
Uiteindelijk werd het 1-2 voor België  ;). We waren natuurlijk héél blij met de overwinning. 
Daarna gingen we nog wandelen door de stad. 
Uiteindelijk brak de laatste nacht in Lier aan. De laatste dag was héél tof, die dag zijn we om 6 uur 
vertrokken met de bus naar Hasselt waar we uiteindelijk zijn aangekomen om half 8. 

Veel familie en ouders stonden ons op te wachten. 😎  

In Lier was het heel leuk! 
 
Groetjes het zesde leerjaar 
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Sponsorloop 

Vorige maand konden we al uitvoerig berichten over de sponsorloop en het opgehaalde geld 💪

🙏 . We hebben ondertussen ook al enkele aankopen kunnen doen. Op dit moment kunnen we 

alvast meedelen wat al werd aangekocht en wat er in de loop van de vakantie én in het begin van 
volgend schooljaar nog zal aangekocht worden. Zoals we eerder al konden meedelen zal elke 
gesponsorde euro terugvloeien naar de kinderen. We zijn jullie dan ook, in hun naam, enorm 
dankbaar. 
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MOS 
 
Onze school ligt mooi in het groen. We kiezen dan ook bewust om 
dit ten volle te benutten. We planten hier en daar een boom bij en 
verzorgen onze fantastische moestuin. Via de stad en met 
ondersteuning van MOS (Milieu Op School) starten we volgend 
schooljaar in het voorjaar met een gedeeltelijke vergroening van 
onze speelplaats. Zo hebben de kinderen alvast nagedacht over de 
invulling en ook een aantal ouders hebben meegedacht. Hieronder 
kan je een schets terugvinden van de plannen. Als je als ouder 
graag je schouders mee onder het project zet, spreek ons gerust 
aan. Meer nieuws zal zeker nog volgen. 
 

Maquette 
Doorheen het jaar werkten we tijdens verschillende lessen van Wero rond ‘Onze 
droomspeelplaats’. Elke klas kreeg een maquette waar we onze droomspeelplaats mochten op 
uitwerken. Vooraleer we aan onze maquette konden werken, hebben we hier vooraf goed over 
nagedacht. We brainstormden in groepjes over wat we goed vonden, wat vernieuwd moest 
worden en wat er zeker bij moest komen. Daarna maakten we in groep een grondplan van onze 
droomspeelplaats. In elke groep werd een groepsverantwoordelijke aangewezen. Zij moesten 
beslissen wat er definitief op onze droomspeelplaats zou komen. De juf stuurde onze 
grondplannen door naar een student architectuur. Die maakte van onze grondplannen een 
definitief grondplan op computer en als extraatje zelfs 3D-plannen. Afgelopen week hebben we 
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dan in groepjes onze droomspeelplaats nagemaakt op onze maquette. Wij zijn alvast heel 
tevreden met het resultaat! 

Nieuws uit de moestuintjes 
Onze planten zijn goed aan het groeien in onze moestuin. We hebben zelfs al een aantal groenten 
geoogst: radijzen, sla en koolrabi. De radijzen en de sla kregen we 's middags  om tussen onze 
boterhammen te leggen. Zo maakten we zelf een 'broodje gezond'. De koolrabi kregen we als 
tussendoortje. Vele kinderen dachten dat dit niet lekker was. Maar na het proeven, smaakte dit 
echt wel naar meer! 
Al ons groenteafval gooien we niet in de vuilbak, maar in de compostbak. De eerste bak is 
intussen al half gevuld! 
Met het mooie weer eten we nu 's middags regelmatig in onze moestuin. Ook hebben we al een 
paar keer les gekregen in onze buitenklas. Dit vinden we super leuk! 

Weet je trouwens wat er tijdens de zomervakantie gaat gebeuren met onze moestuin? 

De juffen van de eerste graad gaan tijdens de vakantie verder zorgen voor de planten. Zo komen 
ze om de beurt elke dag water geven, onkruid uittrekken en groenten oogsten. 
De groenten die geoogst worden, leggen ze dan in een bak naast de voordeur. Mocht je eens 
voorbij onze school wandelen, mag je altijd eens in de bak gaan kijken. Je mag er dan groenten 
uitnemen in ruil voor een kleine gift. De centjes mag je dan in de brievenbus van de school steken. 
Met de opbrengst kopen we dan weer nieuwe planten aan voor onze moestuin. 
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Tafeldiploma’s 2e leerjaar 

De kinderen van het tweede leerjaar hebben weer een heel jaar hard gewerkt en geoefend om de 
maaltafels te leren. Ze kregen dan ook op het einde van het schooljaar een echt diploma en een 
echte medaille! Goed gedaan allemaal!!! 

Sporty Kathee, doe mee met team C 
  
Tijdens dit speciale schooljaar, daagden we de kinderen en leerkrachten uit met verschillende 
challenges. De speelbakken werden na elke geslaagde challenge bijgevuld, en het goud kwam 
steeds dichterbij. 

De laatste grote uitdaging was een echt sportschoolfeest. Van 2,5 tot 12 jaar en ver😆  boven 

deze leeftijd werd er gesport, gedanst, gesprongen, werden er fruitcreaties en klasvlaggen 
gemaakt…. De school was écht één groot team…. De laatste beloning was er dan ook eentje van 
goud, want elk kind, juf en meester heeft met glans de gouden medaille behaald. Geniet mee van 
enkele sfeerfoto’s. 
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Uitstap Bolderberg KF 
Maandag 28 juni ging de klas van juf Tine nog even op avontuur in het bos van Bolderberg.  
We werden afgezet aan de Kluis om zo vervolgens in het bos op zoek te gaan naar verschillende 
kriebeldiertjes. De leukste vondst van de dag? Een kleine poel met een kikker erin.  
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Kleuterproclamatie 

Op vrijdag 25 juni zwaaiden juf Inge en juf Tine samen met Kathee hun 46 
kleuters uit. Ze maakten hierbij een leuke wandeling doorheen hun 
kleutertijd. Ze konden met hun juffen van vroeger nog even een babbeltje 
slaan, vooraleer ze dan eindelijk bij hun juf hun diploma overhandigd 
kregen.  
Zowel de juffen, ouders als kleuters hebben genoten van de avond. Veel 
succes volgend schooljaar in het eerste leerjaar!  

Als we mochten, ja echt waar, dan hielden we je nog een jaar! 
Maar je bent hier nu klaar, dus ga nu maar.. 

We zullen nog even zwaaien, tot voorbij de poort.  
Met "veel geluk" en "het-ga-je-goed", het allerlaatste toverwoord. 

En zien we je weer, dan zullen we denken, fier en blij: 
Dat was er toch mooi eentje van mij!  

Tarzan en Jane 
Het eerste, tweede en derde leerjaar kon dan toch nog op schoolreis! Joepie! 
Heel Tarzan en Jane was voor ons alleen!! Wat een luxe! We konden ons zowel binnen als buiten 
volledig uitleven. 
‘s Middags mochten we allemaal smullen van lekkere frietjes met een hamburger. Het weer was 
ons zeker ook goed gezind! 
Het was een mooie afsluiter van een bijzonder maar toch fijn schooljaar! 
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Supporteren voor de Duivels 
In de Belgische 3 kleur kwamen we voor en na iedere wedstrijd naar school. 
Vlagjes op onze wangen mochten niet ontbreken. 
Na iedere wedstrijd wisten de kleuters te vertellen hoeveel doelpunten er gemaakt waren. 
Eveneens wie er gescoord had of gekwetst was. 
Hopelijk doen onze rode duivels het vrijdag ook goed. Aan het enthousiasme van onze kleine 
supporters zal het niet liggen! 
"België kampioen niets aan te doen" ( laten we hopen dat ze dit kunnen waarmaken) 
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Noteer in je agenda 

Kijkdag op school (17u-19u)        30 augustus 
Infoavond kleuterschool        6 september 
Infoavond lagere school        7 september 

Kalender september 2021    

De kalender kan je ook raadplegen via het ouderplatform

wo 01-09 Start van het nieuwe schooljaar 

Onze ouderraad zal de ouders een tasje koffie aanbieden bij het afzetten van 

de kroost ☕  => bruine poort

do 02-09

vr 03-09

za 04-09

zo 05-09

ma 06-09 Informatie-avond kleuterafdeling OV

di 07-09 Informatie-avond lagere afdeling OV

wo 08-09

do 09-09

vr 10-09

za 11-09

zo 12-09 Uitgestelde eerste communie (kinderen van het tweede leerjaar)

ma 13-09

di 14-09

wo 15-09

do 16-09

vr 17-09

za 18-09

zo 19-09 Uitgestelde vormsel

ma 20-09

di 21-09 begin Herfst 

Internationale dag van de vrede
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wo 22-09

do 23-09

vr 24-09

za 25-09

zo 26-09

ma 27-09 Pedagogische studiedag (kinderen geen school)

di 28-09 5A Rondleiding tentoonstelling ‘Zwerveling’, prov.bib 

4-5-Jarigen naar Click CCHa
wo 29-09

do 30-09 5B Rondleiding tentoonstelling ‘Zwerveling’, prov.bib
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