
 
 
Beste kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten,  

De eerste periode van het schooljaar zit erop. Hopelijk hebben alle 
kinderen zich goed aangepast aan hun nieuwe meester of juf. De 
kinderen van het eerste leerjaar hebben hun eerste stapjes gezet in de 
wereld van de letters en cijfers. 

Op maandag 3 september startten we met ons jaarthema ‘Stap je 
mee?’ Al dansend  op de rode loper werden de kinderen 
verwelkomd. Nadien werden alle boekentassen gewijd door Mhr De 
Deken.  
 
Er hebben al heel wat activiteiten plaats gevonden : fietscontroles, 
ouderavonden, openklasdagen, veldloop, herfstwandelingen, opstart 
leesproject Kwartiermakers, … In dit krantje vindt u hier verder info over. 

Door het M-decreet is er een grotere diversiteit voelbaar in de klassen. Daardoor blijven we 
als school inzetten op de professionalisering van de leerkrachten. Heel wat nascholingen, 
studiedagen en netwerken worden georganiseerd om zorg op maat mogelijk en haalbaar te 
blijven houden. Dit vraagt een doorgedreven differentiatie , zowel naar beneden als naar 
boven. 

Om de differentiatie naar boven te ondersteunen hebben we vorige schooljaren de Exentra-
opleiding lager (differentiëren voor sterkere kinderen en hoogbegaafden) gevolgd . Dit 
schooljaar zijn we gestart met de opleiding op niveau van de kleuterafdeling. 

We willen ons ook blijven inzetten om de speelplaats gezelliger en aangenamer te maken. De 
werkgroep speelplaats heeft al enkele leuke initiatieven uitgewerkt o.a. de speelkoffers.  

We hebben deze eerste periode afgesloten met Mie Fluo Flits. Na de herfstvakantie hopen we 
alle kinderen terug te zien met fluovest! En als laatste toetje zijn we in de aloude Peerse 
traditie blijven hangen: St Krispijn! 

Fijne herfstdagen 

directeur Els 

PS: woensdag 21 november 2018: grootouderdag 
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HET SCHOOLTEAM 2018-2019 

Lager 

6de leerjaar A: Kim Jansen (taal en rekenen) + Lieve Zurings  
                     B: Ivo Creemers ( taal en rekenen) + Lennert Brands 
5de leerjaar A: Luc Creemers 
                     B: Karen Hendrix 
4de leerjaar A: Nicole Schalley 
                     B: Willy Ulenaers (taal en rekenen) + Nele Bollen 
3de leerjaar A: Lieve Scheelen (taal en rekenen) + Kim Jansen 
                     B: Benny Meuwis (taal en rekenen) + Joeri Creemers 
2de leerjaar A: Rita Houben ( taal en rekenen) + Lisa Van Helden 
        B: Fabienne Wienen (taal en rekenen) + Sofie Knoops 
                     C: Jan Imants + Sofie Knoops 
1ste leerjaar A: Anita Knevels   

       B: Greet Schoofs (taal en rekenen) en Steffi Paredis 
       Peggy Beckers: ondersteuning en zorg in 1A en 1B 

         
Kleuters 
5-jarige kleuters: K3A:  Els Loos + Martine Smeets 
5- jarige kleuters: K3B: Lieve Aerts + Martine Smeets  
5- jarige kleuters: K3C: Kristien Steegmens + Eliene Vanoosterhout 
4-jarige kleuters(en enkele 3-jarige): K2A: Lotte Soors 
4- jarige kleuters(en enkele 3 –jarige) : K2B: Annick Leeters + Machteld Lens 
3- jarige kleuters: K1A: Marianne Ceustermans + Nathalie Arckens 
3- jarige kleuters: K1B: Ilse Van den Berghen + Nathalie Arckens 
2,5- jarige kleuters: K0: Noëlla Kelchtermans + Krista Colaers 
 
Zorgteam: :  Martine Smeets (kleuters), Marjolein Pepels (lager), Nele Bollen (lager), Joeri 
Creemers (lager), toegevoegde leerkracht uit lerarenplatform: Janne Vranken 
Turnleerkrachten: Jos Geuns (lager), Nathalie Arckens (kleuter), Eliene Vanoosterhout 
(kleuter) 
ICT-leerkracht: Ralf Moors 
Opvolging afwerking bouw en verkoop oude gebouwen: Swa Lauwers 
Kinderverzorgster: Hilde van den Berk 
Veiligheidscoördinator: Ludo Vandael 
Administratie: Steven Lijnen en Ralf Moors 
Boekhouding (voor de hele scholengemeenschap) : Ria Cox 
Onderhoudspersoneel: Lisette Schreurs, Sonja Kelchtermans, Anja Geinraert, Daisy Gubanski 
Busbegeleidster: Fhilomène Vandijck   
Chauffeurs: Marc Teppers, Jos Vanoosterhout, Harry Goossens, Marcel Jeunen, Guido Oyen  
begeleiding eetzaal en ochtendopvang: Greet Wellens, Gerarda Loos, Katia Ramboer, 
Philomène Vandijck 
Directie: Els Craeghs 
 
 

 

 

 



Jaarthema voor het schooljaar 2018-2019 
Stap je mee? 

             

De duizendpoot 

Er was eens een 1000 poot, een heel lief en tof diertje. Samen met zijn vriendjes werkte hij de 
hele dag in het veld. Grassprietjes verzamelen, afgevallen blaadjes opruimen... zo werd de 
aarde weer netjes en vruchtbaar voor het volgend jaar. Dan konden er weer mooie bloemen 
groeien.  

Onze 1000 poot deed zijn werk heel graag en al zijn pootjes deden hun best om hem te 
brengen waar hij moest zijn. Ze hielpen flink mee en nooit was er een pootje dat dwars lag. 

Maar...op een morgen gebeurde er iets raars. Onze 1000 poot had de avond ervoor nog een 
paar pootjes bij gekregen en daar was ie natuurlijk heel blij om. Die morgen zeiden enkele 
poten:  “ Wij hebben geen zin vandaag, laat die nieuwe poten nu maar al het werk doen.” 

Een ander paar poten zei:” Ik wil naar links gaan, ik heb geen zin om met die nieuwe poten te 
werken.” Weer een ander paar poten zei:” Ik neem vandaag een rustdag, het zonnetje schijnt 
zo leuk, ik wil in de zon liggen...” de  achterste poten wilden vooruitlopen terwijl er de 
voorste poten achteruit wilde. Ons 1000 pootje werd er zo moe van,  hij struikelde, viel om, 
kwam niet vooruit.... en de nieuwe pootjes kropen heel bedroefd weg in de buik van de 1000 
poot. Tijdens de nacht lagen de pootjes nog lang na te denken. Zo kon 
het niet verder.  

De volgende ochtend werd er een vergadering gehouden en iedereen 
was het eens met het voorstel van een zeer wijs pootje. Het pootje 
zei: “ Als iedereen zijn eigen weg wil gaan, gaat het nooit lukken. We 
gaan tegen elkaar botsen en komen niet vooruit, maar als we allemaal 
samen werken en in de juiste richting stappen zal het voor elk pootje 
fijn zijn om een pootje te zijn van deze duizendpoot”.  

 

 



 

Belangrijke Info 

 

JODIUMTABLETTEN  

Indien er zich een kernramp voordoet en de overheid geeft het advies om jodiumtabletten te 
geven aan kinderen, zorgen wij als school ervoor dat uw kind dit tablet krijgt. Indien u dit niet 
wenst, gelieve dit schriftelijk te melden aan de directie van de school. Wij bewaren deze 
documenten in een aparte kaft, bij de jodiumtabletten. Hopelijk moeten wij deze tabletten 
nooit toedienen. 

SCHOOLTOELAGEN  

Schooltoelage: vlugger dan je denkt! Ouders van kleuters en leerlingen vragen best een 
schooltoelage aan. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan een eventuele toekenning. 
Je kind moet Belg zijn en moet in een gesubsidieerde onderwijsinstelling les volgen. Kleuters 
moeten een minimum aantal dagen aanwezig zijn. Het inkomen mag een zekere grens niet 
overschrijden. Meer info verkrijg je op het gratis telefoonnummer 1700 of lees je op de 
website www.schooltoelagen.be. Alle oudsten hebben een infobrochure gekregen en 
invulformulieren .De documenten zijn in ieder geval een stuk eenvoudiger geworden. Dus 
DOEN ! 

MAXIMUMFACTUUR 

Het gaat om kosten die gepaard gaan met activiteiten of verplichte materialen die de ouders 
moeten betalen en waarvoor een maximum wordt bepaald: Kleuters: 45 euro per jaar Lagere 
school per leerjaar: 85 euro. Meerdaagse uitstappen: max. 435 euro Wijze van betaling: 
Ouders krijgen 3 maal per schooljaar een rekening: eind december, voor de paasvakantie en 
einde schooljaar. We verwachten dat die rekeningen op tijd en volledig worden betaald. Dat 
betekent binnen de 14 kalenderdagen. Indien betaling uitblijft, zal de school een herinnering 
zenden met verzoek binnen de 8 kalenderdagen te betalen. Over een afbetalingsregeling kan 
altijd een afspraak gemaakt worden. Schoolrekeningen die na 30 dagen onbetaald blijven, 
zullen geïnd worden via volgende procedure: * een aangetekende aanmaning met verhoging 
van de aantekentaks én € 10 administratiekosten; * vanaf die datum worden intresten 
gevorderd op de schulden; * een rechtsvordering kan worden ingesteld.  

MEDICATIE OP SCHOOL 

Wanneer een kind ziek is, wordt verwacht dat het thuis kan blijven. Enkel in uitzonderlijke 
omstandigheden kan medicatie toegediend worden tijdens de schooluren, vb. bij een 
antibioticakuur. Hiervoor is de toelating nodig van de behandelende arts maar ook van de 
leerkracht en de directeur. Je kan het document afhalen van onze website. Het door de arts 
ingevulde document bezorg je dan aan de directeur. 
 

 

 

 

 



Nieuws van de oudervereniging  

Wat een cliché is het telkens toch weer, maar wat gaat de tijd toch ongelooflijk snel.  Het lijkt 
nog gisteren dat we als oudervereniging weer drankjes mochten uitdelen en nieuwe leden 
mochten ronselen op de openschooldag eind augustus.  Maar ondertussen staat de 
herfstvakantie al voor de deur.  De eerste maanden school zitten er voor onze pagadders 
alweer op. 

Ook als oudervereniging hebben we niet stil gezeten.  In september zat Inge Serdons als 
nieuwe voorzitter haar eerste vergadering aan de oudgedienden voor.  En ja hoor, ze is een 
waardige opvolger voor Els Vossen.   

Ondertussen hebben we onze eerste vergadering met onze nieuwe leden er ook al op zitten.  
En heeft de werkgroep Beresmultocht een mooie tocht in elkaar gestoken.  Het weer hadden 
ze alvast mee.  De vele reacties waren positief.  Er waren 2 mooie tochten uitgestippeld, 
eentje van 4km, eentje van 7km.  Allemaal voorzien met veel lekkers onderweg.  Nieuw dit 
jaar was dat de naam van Chocoladepuzzeltocht veranderd werd in Beresmultocht. 
Organisatorisch hield dit in dat we van het systeem *alle lekkere versnaperingen moeten iets 
met chocolade te maken hebben*, switchten naar gezondere alternatieven.  En ja deze vielen 
erg in de smaak. Dus een dikke pluim voor de werkgroep en een dikke dank je wel aan 
iedereen die meegewandeld en gesmuld heeft. 

Wij kijken enorm uit naar de vele dingen die we als oudervereniging nog gepland hebben, en 
houden jullie natuurlijk op de hoogte van al de laatste 
nieuwtjes en weetjes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



 

Vorig schooljaar (juni 2018) hielden we een enquête bij de kinderen 
van het lager 

Een gezellige school? In een notendop hebben we de resultaten in kaart gebracht. (score 10 is 
de hoogste)      

1. Ik vind onze school gezellig. 
Score  10: 23,9% 
              9 : 12,9% 
 8 : 22,3% 
 7 : 14,8% 
 6 : 9,5% 
 5 : 9,8% 
 4 : 3%                         5 lln geven een score 1 
 

2. We doen op school fijne dingen. 
Score  10: 29,2 % 
 9 : 14% 
 8 : 16,3% 
 7 : 17,4% 
 6 : 7,6% 
 5 : 8,3% 
 

3. Wat vind je gezellig aan school?      
Het meeste scoorde feestjes: 84,5% 
Gevolgd door gezelschapspelletjes 75,5% 
 

4. Vind je het belangrijk dat onze school gezellig is? 
Score  10: 42% 
 9 : 9,5% 
 8 : 13,7% 
 7 : 12% 
 6 : 3,4% 
 5 : 9,5% 
 

5. Gezelligste plek op school? 
Het hoogst scoorde : mijn klas: 78,5% 
En dan de speelplaats 51,3 %  
 

6. Minst gezellige plek op school 
De eetzaal scoort het hoogst : 69% 
en dan de speelplaats 33,9% 
 
 

Fijn dat de meeste kinderen van het lager onze school gezellig vinden. Aan de eetzaal is er 
nog wat werk! 

 

 

 



 

Evaluatie enquête typlessen Typ 10 in het vierde leerjaar 

 

Vorig schooljaar zijn we voor de eerste keer gestart met een lessenpakket om  kinderen de 
vaardigheid van blind typen aan te leren. In juni hebben we de ouders van de kinderen van het 
4de leerjaar bevraagd.  (15 ingevulde bevragingen terug gekregen) 

1. Hoe vaak werd er thuis geoefend? 
1 maal per week: x2 
Meerdere malen: x 11 
Niet wekelijks: x2 
 

2. Waren deze oefenmomenten haalbaar in combinatie met het andere huiswerk? 
Ja: x 11 
Soms: x4 
 

3. Hoeveel tijd werd er gemiddeld per week aan het oefenen besteed?  
5 min: x 1 
10 min : x2 
15 min: x2 
20 min : x1 
25 min: x5 
30 min: x3 
langer dan 30 min: x1 
 

4. Werd er week na week meer tijd besteed aan het oefenen? 
Ja: x1 
Nee: x14 
 

5. Hoe heb je als ouder Typ 10 ervaren? 
Positief: x11 
Neutraal: x4 
 

6. Moest je het thuis sterk opvolgen of oefende je zoon/dochter spontaan? 
Ja, ik moest het opvolgen: x3 
Soms moest ik het opvolgen: x8 
Nee, mijn zoon/dochter deed het zelfstandig: x4 
 

7. Vind je het nuttig dat deze typlessen tijdens de schooluren gegeven werden?  
Ja: x15 
 

 

 

 

 
 



 

Kwartiermakers 

 

een kind 
een boek  
een boek  
een kind  
ze horen bij elkaar  

hier weet je dat er boeken zijn 
ze liggen voor je klaar  

een kind  
een boek 
een boek 
een kind 
dat geldt voor iedereen  

je wereld wordt er groter door 
je kijkt er meer doorheen  

 

De leesvaardigheid van kinderen neemt enorm toe als ze iedere dag een kwartier lezen. Een 
dagelijks leesritueel krikt de lees- en taalvaardigheid van kinderen enorm op. Leerlingen die 
een kwartier per dag lezen, kunnen hun woordenschat uitbreiden met 1000 extra woorden per 
jaar. En met een hoger leesniveau worden andere vakken toegankelijker en kunnen kinderen 
hun talenten beter ontwikkelen.  

Daarom zijn we als school in dit project gestapt met als doel het leesplezier en de 
leesvaardigheid van de kinderen terug te vergroten.  
We lezen allemaal zelfstandig, ja ook de leerkracht van het tweede tot het zesde leerjaar in 
een zelfgekozen boek.  
De juffen van het eerste leerjaar lezen voor uit een mooi boek.  
Dit doen we elke dag gedurende een kwartier aan onze bank, onder onze stoel, aan de bureau 
van de juf of meester of op een leuk leesplekje.  
De boeken worden gekozen uit de klasbib die we hebben aangevuld met een aantal nieuwe 
boeken of worden meegebracht vanuit de bibliotheek. Deze verzamelen we dan in grote 
boekenboxen waar de leerlingen uit kunnen kiezen.  
We spreken wel over boeken maar het aanbod is heel gevarieerd, van weetboeken tot strips, 
van kookboeken tot tijdschriften, van prentenboeken tot leesboeken. Alle soorten en maten 
van boeken komen aan bod om de zin in lezen opnieuw aan te wakkeren.  
 
Onze leerlingen vinden het alvast een tof project. Kijk maar eens naar de volgende foto’s en 
ontdek hoe we KWARTIERMAKERS in onze school beleven.  

 

 

 



 

In het thema “Spinnen” leren de kleuters van juf Marianne en juf Nathalie spinnenpootjes 
tekenen. 

 



 

 

 

 

 

 

 



1A op Paddenstoelentocht 

De leerlingen van het eerste leerjaar zijn op zoek gegaan naar een mooie paddenstoel voor 
kabouter Pinnemuts. 

Ze zagen er met vele kleuren en lekkere geuren. Onder de hoed ontdekten ze gaatjes of 
plaatjes. Er waren er zelfs zonder steel. Maar die ene rode met witte stippen hebben ze 
jammer genoeg voor de kabouter niet kunnen vinden. 

Maar de zoektocht was heel leuk. 

                       

 

Het tweede leerjaar op herfstwandeling! 

Op vrijdag 19 oktober ging het tweede leerjaar op 
herfstwandeling in natuurgebied ‘In den brand’ te Hechtel. 
Alle leerlingen van het tweede leerjaar besloten om samen de 
uitdagingen van de ‘Helden van Ketnet’ aan te gaan. 
Zo maakten ze heerlijke herfstmaaltijden (met blaadjes, nootjes, 
takjes... ), maakten ze schilderijen in het zand, werden er speciale 
toverstafjes geknutseld en durfden sommigen zelfs een eng 
kriebeldier vast te houden! 

Na een kort speelmomentje in de mooie natuur was het jammer 
genoeg alweer tijd om naar huis te gaan. 
Het was een fijne dag waar we nog lang aan zullen terugdenken! 

 

 



 

Wat schimmelt in het bos? 

Tijdens een zeer mooi ‘lentedag’ in oktober, gingen de leerlingen van 3A naar het bos op zoek 
naar paddenstoelen. Ondanks het warme en droge weer zijn ze er toch enkele op het spoor 
gekomen.  

Dankzij vergrootglazen en spiegels gingen ze de opruimers van het bos van naderbij bekijken.  

Op einde van de namiddag zochten ze een mooie paddenstoel en bedachten ze voor elk een 
gepaste naam.  

Eindigen deden ze met een heerlijke sandwich.  

Want weet je dat daar ook schimmels in zitten? 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Herfstwandeling naar Resterheide 
 
Op vrijdag 12 oktober ging het vierde leerjaar 
naar Resterheide. 
We reden met de schoolbus tot daar waar de 
gidsen al op ons stonden te wachten. 
In de voormiddag wandelden we door het bos en 
mochten we allerlei opdrachten uitvoeren. 
Zo konden we op de uitkijktoren genieten van een 
prachtig zicht op de vijvers, we schommelden op de touwbrug en we klommen in de bomen. 
We raapten herfstvruchten en de kastanjes smaakten heerlijk. 
’s Middags aten we onze lunch op het terras van het Begijntje. We kregen een gratis drankje 
van de stad aangeboden. Na het eten speelden we in de natuur en er scheen een heerlijk 
herfstzonnetje. 
In de namiddag trokken we opnieuw het bos in en kregen we een creatieve opdracht. 
In kleine groepjes maakten we Chinese tuintje met allerlei bosmaterialen. 

De creativiteit was geweldig en de resultaten mochten dan 
ook gezien worden. 
Elk groepje bedacht een passende naam en samen 
bewonderden we 
alle creaties! 
Het was een 
heerlijke zonnige 
herfstdag in het 
natuurgebied tussen 
Peer en Hechtel- 
Eksel. 

 

 

  

 



Angstig droompje 
 
Auteur: Tijs (6A) 
 
De broertjes openden de kelderdeur. Ze kraakte en piepte. Ze mochten niet te veel lawaai 
maken, want dan zou opa misschien wakker worden. En dan zwaaide er wat! Hij had hen nog 
zo verwittigd dat de kelder verboden terrein was …  
 
Sep durfde niet als eerste te gaan,hij verschool zich achter Senne. Senne voelde de angst van 
zijn broertje en gaf hem een hand. De broertjes waren zo stil dat ze enkel elkaars hartslag 
konden horen. Stapje voor stapje daalden ze de trap af. Tot plots de kelderdeur met een luide 
smak dichtklapte. Senne riep: “Opa ben jij dat?” Waarop iemand antwoordde: “Nee!!” “Wie 
is dat ?” fluisterde Sep. Plots kwam de stem tevoorschijn! Het was een geest en pakte Sep en 
vloog met hem weg. 
Senne dacht angstig na. Waar zou Sep nu zijn? Senne keek rond zich op zoek naar de geest en 
zijn broer.  
Zou Sep naar het geestenrijk zijn? Maar dan kwam de geest terug en wilde Senne ook 
meenemen. 
Maar dan klonk er een luid schot en daar stond opa. De geest was dood maar Sep was nog 
steeds weg. 
Senne ging nog een laatste keer naar de plek waar Sep werd meegenomen en plots stond 
er opnieuw een geest voor hem. Het was Sep!!! Opeens schoot Senne wakker. Hij lag in bed 
‘Oef”, dacht Senne, “ het was maar een droom!” 
 
 

Het Vuurtafereel 
Auteur: Jasper (6A) 
 
De broertjes openden de kelderdeur. Ze kraakte en piepte. Ze mochten niet te veel lawaai 
maken, want dan zou opa misschien wakker worden. En dan zwaaide er wat! Hij had hen nog 
zo verwittigd dat de kelder verboden terrein was …  
Sep durfde niet als eerste te gaan, hij verschool zich achter Senne. Senne voelde de angst van 
zijn broertje en gaf hem een hand. De broertjes waren zo stil dat ze enkel elkaars hartslag 
konden horen. Stapje voor stapje daalden ze de trap af. Tot plots de kelderdeur met een luide 
smak dichtklapte … 
 
Het was opa! “Ik heb jullie wel door hoor”, bromde opa. De jongens renden weg maar 
struikelden helaas over elkaar. Ze keken achterom en… Opa was weg! Ze renden naar de deur 
maar die was op slot. “Kijk”, riep Sep. In een hoek staat er een enge pop.  
Senne zijn ogen worden slaperig. “Kom maar mee”, zei de pop. “Ik heb een verrassing voor 
jou.” “Nee!”, riep Sep nog. “Ze hypnotiseert jou, je moet haar niet gel…” maar het was te 
laat. Sep keek ook in de ogen van de pop en helaas was hij ook in de ban van de pop. Ze nam 
hen mee naar een geheime kamer. Ze drukte hen op een stoel en de broers waren weer bij 
bewustzijn. Toen zagen ze het pas goed: er was een meisjespop in een boek aan het lezen 
waar een vuurkorf op stond afgebeeld. “Met deze spreuk ben ik eindelijk weer vrij uit deze 
stomme kelder!”, riep de pop. Ze ging weg om wat spullen te zoeken voor haar tafereel. 
 
“Kijk”, riep Senne. “Ze wil ons verbranden! Er staat een vuurkorf afgebeeld op het boek! We 
moeten ontsnappen!” Ze wouden ontsnappen maar ze bleven aan de stoel plakken!  
 
 
 



 
 
Ze konden niet meer weg. Intussen, in een geheime kamer nog onder de kelder riep een stem: 
“Hallo, waar ben ik? Laat me hier uit!” Het was opa. Hij leunde tegen een muur en zakte 
door. Het was een geheime doorgang! Hij stond op en… “Wauw! Dit lijkt wel het labo van 
die pop! Ik moet haar stoppen!” Opa ging aan de slag en ondertussen was de pop alweer bij de 
gevangenen. 
 
“Hahaha!” riep ze. “Zo, wat muizenkeutels, zeewiersoep en schimmelkaas.” Ze gaf hen het 
drankje wat ze gemaakt had. “Drink het op! Zo zullen jullie sneller opbranden. Hahaha!” De 
pop vertrok nogmaals om het vuur te gaan halen. De jongens dronken het drankje op en 
begonnen hard te huilen. “Opa, help ons. Wij willen niet dood!”, riep Sep door zijn tranen 
heen. Opa had ondertussen een brouwsel gemaakt waarmee hij het vuur kon doven, want met 
gewoon water lukte het niet. Het vuur was daar nu eenmaal te krachtig voor. “Zo, nu alleen 
nog de weg naar de jongens vinden en zo snel mogelijk het vuur doven”, zei hij tegen zichzelf 
en ging er vandoor. 
 
De pop was opnieuw gearriveerd bij de broers terwijl zij zichzelf probeerden te bevrijden. 
“Hier ben ik weer, geniet er maar van jongens, dit zijn jullie laatste minuten”, zei de pop. 
“Door 2 jongelingen te verbranden met magisch vuur kom ik eindelijk vrij uit deze kelder en 
word ik bazin van de wereld!”, riep ze vervolgens. Opa was al uit het doolhof geraakt en zag 
de jongens. “Psst, Sep en Senne, psst. Horen jullie mij?”, fluisterde opa. “Sep kijk, opa komt 
ons bevrijden”, zei Senne tegen zijn broer. “Ach”, antwoordde Sep. “Het lukt toch niet. Hoe 
zou opa ons nu kunnen bevrijden?” “Niet opgeven Sep, je moet vertrouwen in opa hebben.” 
De pop was ondertussen al alles aan het klaarmaken voor het ritueel. “Het is voorbij Senne! 
Het is voorbij!”, riep Sep al huilend. “Help ons opa! Help ons!”, vulde Senne aan. De pop had 
geen medelijden en gooide een lucifer op de jongens en sprak een spreuk uit: “Oh groot, 
krachtig vuur. Bevrijd me uit deze kelder, voor ieder uur. Nee, een gewoon leven is niet fijn. 
Laat me bazin van de wereld zijn!” 
 
“Nee niet doen! Help opa! hèèèèèlp!”, schreeuwden de broers. Er was iets raars aan de hand. 
De kelder was aan het verdwijnen! De pop vond het geweldig maar opa kwam in actie. Hij 
gooide het brouwsel over het vuur net voordat het de jongens aantastte. Vervolgens gooide hij 
een lucifer op de pop en ze was in 10 tellen helemaal opgebrand.           
“Wat ben ik blij dat ik jullie nog heb jongens. En dat mijn kelder weer terug normaal is”, 
zuchtte opa. “Dank je opa”, zei Sep. “Door jou kunnen we dit nog navertellen”, glimlachte 
Senne. “Als het maar niet nog eens gebeurt, ik ben inmiddels al 85 jaar”, zei opa. De jongens 
schoten in de lach. “Ik denk dat we maar beter naar bed gaan”, besloot Sep en dat deden ze 
ook. Na een spannende nacht leefden ze op het nippertje nog lang en gelukkig. 
 

  
  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke data schooljaar 2018-2019 
 
Ma 29/10/18- zo 4/11/18: herfstvakantie 
Woe 21/11/18: grootouderdag voor de kleuterschool 
Do 6/12/18: lokale verlofdag (Sint) 
Ma 24/12/18-zo 6/1/19: kerstvakantie 
Woe 23/1/19: studiedag: leerlingen vrij 
Vrijdag 15/2/19: lokale verlofdag 
Ma 4/3/19-zo 10/3/19: krokusvakantie 
Ma 8/4/19-ma 22/4/19: paasvakantie 
Zat 27/4/19: 30+ fuif 
Zo 5/5/19: eerste communie 
Zo 12/5/19: Moederdag 
Zat 25/5/19: schoolfeest 
Do 30/5/19: Hemelvaartsdag 
Vr 31/5/19: brugdag 
Zo 2/6/19: Vormsel 
Zat 9/6/19: vaderdag , Pinksteren 
Ma 10/6/19: pinkstermaandag 
Do 27/6/19: 14.30 uur proclamatie 5-jarigen, 19.30 uur leerlingen 6de leerjaar 
Vr 28/6/19: laatste schooldag, ’s middags begint voor de kinderen de vakantie 

 

 

 

 

 


