
 
 
Beste kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten, 
 

Wat verlangen we naar het lentezonnetje en de bloesems! Misschien heeft u al opgemerkt dat 
heel wat bomen en struiken op onze speelplaats aan het bloeien zijn. We hebben in het najaar 
heel veel verschillende soorten aangeplant. In dit krantje vindt u daar info over. 

Onze schoolbus is 18 jaar oud en aan vervanging toe. Vandaag, vrijdag 31 maart werd de 
nieuwe schoolbus ingezegend. Dank aan alle vorige en huidige bestuursleden van het 
schoolbuscomité die vele jaren gespaard hebben om deze nieuwe aankoop te kunnen 
realiseren. Ook dank aan de zusters van Maria en de parochie om ons te steunen.  

We hebben niet alleen een bus aangekocht maar ook chromebooks voor alle klassen van het 
lager. Een chromebook is een gebruiksvriendelijke laptop met heel wat voordelen : geen last 
van virussen, start snel op, altijd automatische update , lange accuduur en relatief goedkoop. 
Ideaal om te gebruiken in een klas. 

In dit schoolkrantje vindt u verder nog info over het bezoek van de bisschop aan onze school, 
de afscheidsviering bij het overlijden van zuster Amandina, de sponsorloop en nog vele 
andere activiteiten. 

Het derde trimester staat nu voor de deur. Werkgroepen bereiden de 30+ fuif (22 april) voor, 
het opvolgingsbezoek van de inspectie voor muzische opvoeding (4 mei) en de 
kunsthappening (schoolfeest 20 mei). Verdere info krijgt u daar nog van via Gimme. 

Fijne paasdagen! 

Directeur Els 
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Overlijden zuster Amandina 

Op 26 februari 2017 overleed zuster Amandina in het klooster van Leuven. Tijdens de 
afscheidsviering hebben we de zuster dank gezegd voor haar inzet voor onze school. 

Leuven, 2 maart 2017 

Zuster Amandina: Een monument in ons onderwijs in Peer 

Heel wat Perenaren kunnen zeggen dat zuster Amandina hen heeft leren lezen en rekenen. Ik 
herinner mij heel goed de rekenlijn boven het bord en het negerbusje op de vensterbank, het 
kleine dicteeschriftje (= een gewoon schrift dat gehalveerd werd), haar donkerblauwe schort 
…. Ze was streng maar rechtvaardig. Nu, ze was ook zeer streng voor zichzelf.  Alles moest 
ordelijk en net zijn. Onze naaiwerkjes moesten er aan de achterkant even mooi uitzien als de 
voorkant . Als bewijs heb ik nog een naaidoek van haar meegebracht. Bij de verhuis heb ik 
van zuster An heel wat dingen van zuster Amandina mogen erven. Dit bewaar ik nu in de 
nieuwe school.  

Ze was een krak in schoonschrift. Ik heb een schriftje van methode d’Haese gevonden . Links 
is het voorgeschreven stuk en rechts was er plaats om de tekst mooi over te schrijven. Ik nodig 
u uit om aan te geven wat de zuster schreef. Onvoorstelbaar.  Ook de schriften van haar 
opleiding als onderwijzers in Heverlee, zijn een parel van netheid en perfectie. Ook daar heb 
ik enkele schriftjes van meegebracht o.a. haar uitgeschreven modellessen.  

Ze heeft 43 jaar voor de klas gestaan. Heel wat jaren in het eerste leerjaar en daarna als 
catechist aan de school van Kleine-Brogel , aan de meisjes-en jongensschool in de 
Kloosterstraat en aan schooltje Maarlo. Met haar fiets croste ze van de ene naar de andere 
school. Weliswaar niet altijd mooi op tijd. Tijdens één of ander jubileum kochten wij, 
leerkrachten, een horloge voor haar maar dat heeft niet geholpen.  

Doordat ze heel wat jaren in het eerste leerjaar heeft les gegeven , was ze de drijvende kracht 
bij de organisatie van de eerste communie. Ook daar weer: alles moest perfect en net 
gebeuren. De rij kinderen die naar het altaar schreed, was kaarsrecht. Iets wat we nu niet 
meer klaar zouden krijgen. 

In juni 1996 hebben we haar pensioen gevierd met het leerkrachtenteam van de toenmalige 
jongens-en meisjesschool. Een onvergetelijk feest. Een feest waarover we nu nog spreken. 
Ook in de kerk was een grootse dankviering waarvan ze enorm genoten heeft.  

Maar ook al ging ze noodgedwongen op pensioen, ze kon de school niet echt loslaten. Achter 
de schermen bleef ze meehelpen o.a. ’s morgens de schooldeuren openen en ’s avonds ze weer 
goed afsluiten , de post bezorgen aan de directie, een babbel met kinderen en leerkrachten. 
‘…’ Meestal had ze het druk… veel te druk:  rondgaan voor het parochieblad, zieke mensen 
bezoeken, de diensten in de kerk helpen verzorgen, … Soms , als ze wat tijd had, zette ze zich 
… ‘…’ ze zei me dat ze met het ouder worden daar niet meer zo goed tegen kon…… ze zei me 
dikwijls dat ze moe was. Ik vond dat ze ’s morgens maar wat langer moest slapen maar ze 
stond graag om 5 uur op… dan was het stil en kon ze bidden. …  

In het archief vond ik een document met als titel ‘Getuigenis als religieuze-onderwijzeres van 
het eerste leerjaar’. Hierin verwoordt zuster Amandina wat zij zag als belangrijkste 
levenshouding en het belang van bidden. Ik besluit met een citaat uit haar tekst: 



‘ Als er momenten zijn, dat het moeilijk is, dan moet ik, meen ik, bidden. Bidden in de stilte 
van de morgen of de rust van de avond. Zusters, ik vraag u ervoor te bidden voor mij, ik wil 
het doen voor U. We gaan voor mekaar bidden opdat we trouw in geloof en liefde zelf altijd 
zouden leven in de gezindheid van de Heer en de anderen helpen leven en groeien. 

Zuster Amandina:  Dank u wel,  rust zacht. Amen. 

Els Craeghs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Damiaanactie 

 

Naar jaarlijkse gewoonte deed het vierde leerjaar mee aan de Damiaanactie.  
Eerst kwam er een vrijwilliger van deze organisatie een film toelichten in het Poorthuis.  
Nadien gingen de leerlingen van het vierde leerjaar campagne voeren in de andere klassen en 
zo werd iedereen warm gemaakt om deel te nemen aan deze actie.  
Dankzij vele bereidwillige mama’s, papa’s en grootouders brachten de kinderen van het 
vierde lekkere cakejes, wafels en koekjes mee die elke speeltijd verkocht werden. Het 
enthousiasme was groot! 
Na de eerste week werd er al meer dan 300 euro ingezameld. Na het project Kunst ging de 
twee actieweek van start en weer verkochten ze heel wat lekkers.  
Als eindresultaat haalden de leerlingen meer dan 600 euro binnen. Dat betekent dat er 1214 
stukjes cake of wafels verkocht werden.  
Zo draagt onze school haar steentje bij en kunnen er weer 15 mensen gered worden met de 
gepaste medicatie. 

Aan alle mensen die meegeholpen hebben om van deze actie een succes te maken, zeggen we 
een dikke dank je wel!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Drie dagen in het leven van Rainata 
 
Elk jaar werken we in de tijd van vasten rond de campagne van Broederlijk Delen. Als school 
worden we tijdens deze tijd van stilte en soberheid, samen geroepen om actie te voeren voor 
een wereld zonder ongelijkheid. 

 
Tijdens de vastenopening na de krokusvakantie 
maakten de leerlingen kennis met Rainata, een meisje 
van 12 jaar. Zij leeft samen met haar neefje Abbas en 
de rest van de familie in Burkina Faso. 
De hele familie helpt om een steentje bij te dragen.  

 
Maar met een regenseizoen van slechts vier maanden 
is het in Burkina Faso een uitdaging om voldoende 
graan te produceren. Een tekort aan voedsel is een 
jaarlijks terugkomend probleem in het land, vooral in 
het noorden. De klimaatveranderingen maken de 
regenval bovendien wispelturiger en het regenseizoen 
nog korter. Hevige stortbuien zetten hele dorpen 
onder water en spoelen de vruchtbare grond 
weg. Terwijl daarna de droogte aanhoudt en de 

planten doet verwelken. 
Toch wil elke boer, zodra het begint te regenen, zo veel mogelijk halen uit het korte 
landbouwseizoen. 
De boerenorganisaties in het uiterste noorden van het land hebben al meer dan dertig jaar 
ervaring in het beschermen van de grond tegen de oprukkende woestijn. Dankzij Broederlijk 
Delen konden ze van hen leren hoe ook zij de strijd tegen de honger en droogte kunnen 
aangaan. Zo werd de boeren geleerd om erosiedijken te bouwen.   
 
Vier weken lang maakten de leerlingen kennis met Burkina Faso via een verhaal over Rainata 
en haar familie. Zo leerden ze dat op 8 maart de vrouwen extra in de watten werden gelegd 
tijdens wereldvrouwendag. Er werd verteld over de nog steeds ongelijke kansen van vrouwen 
over heel de wereld.  
De leerlingen leerden ook dat je geen familie moet zijn om als broers en zussen samen te 
leven. Elkaar helpen, samen delen en samen spelen.  
Dat onze vier seizoenen toch zo slecht nog niet zijn. Elk seizoen heeft wat te bieden en zorgt 
ervoor dat wij tijdens deze periode een mooie kleurenpracht kunnen aanschouwen.  
Tijdens de laatste week werden de leerlingen bevraagd naar hun initiatief dat ze op vrijdag 31 
maart omzette in de praktijk in de vorm van een sponsorloop.  
Daarbij werd er niet enkel gelopen voor Burkina Faso, maar ook voor Oye Lena, een project 
van een Vlaamse vrouw die zich inzet in Peru voor kinderen en onderwijs en de uitbouw van 
de speelplaats, zodat dit een leuke plek wordt voor iedereen. Waar kinderen samen kunnen 
spelen als boer en zus.  
 
Tot slot wil de PAG iedereen tijdens deze tijd nog een laatste boodschap meegeven: 
 
Ik vroeg om kracht…  
en ontving moeilijkheden om me sterk te maken.  
Ik vroeg om wijsheid…  



en ik kreeg problemen om op te lossen.  
Ik vroeg om voorspoed…  
en ik kreeg de hersenen, het verstand, om te kunnen werken.  
Ik vroeg om moed…  
en ik kreeg obstakels om te overwinnen.  
Ik vroeg om liefde…  
en ik kreeg op mijn weg mensen met problemen, die ik kon helpen.  
Ik vroeg om gunsten… en ik ontving kansen.  
 
Ik kreeg NIETS van wat ik wilde,  
maar ik ontving ALLES wat ik nodig had. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Hoog bezoek 

Op donderdag 16 maart kreeg onze school “de mAgneet” hoog bezoek van bisschop Patrick 
Hoogmartens. Vol verwondering keek hij naar onze school. Vervolgens bracht hij een bezoek 
aan klas 3A van juf Kim, die een godsdienstles gaf. Zijn nieuwsgierigheid werd gewekt door 
de antwoorden van de kinderen, hierdoor nam hij de les over. Door zijn vraagstelling zocht hij 
antwoorden op de geloofsbeleving van kinderen vandaag. Daarna werd hij door het 
leerkrachtenteam opgewacht. Als afsluiter ging hij in gesprek met het PAG, rond stellingen, 
door leerkrachten geformuleerd, over het geloof en godsdienstonderwijs vandaag. Hij was 
verrast door de vele kansen, die we aan onze kinderen geven om te groeien in geloof en 
geloofsbeleving. Tevens uitte hij zijn dankbaarheid voor de inzet van het  PAG. Monsieur, het 
was aangenaam kennismaken. 

PAG 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bomen en struiken op onze speelplaats  

 

 



 

 

Enkele leestips van jullie ‘boekenjuf’ 
& Lezen leer je door te lezen 

Hoe meer je leest, hoe beter je wordt en hoe meer plezier je eraan beleeft! 

& Wanneer je leert lezen of wanneer je er extra voor moet   
   oefenen, doe je dit best luidop!  

Zo horen jij en je ouders beter of het klopt wat je leest! 

& Snel lezen is niet belangrijk,                                                       
   weten wát je leest is veel belangrijker! 

Kijk eens of je het verhaal kan navertellen… 
Of kan antwoorden op de vragen:  
Wie? Wat? Waar? Wanneer? 
Of kan je de vraagjes beantwoorden die je  
ouders stellen over het blad dat je las… 
 

Lieve groetjes en veel leesplezier! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Enkele sfeerbeelden uit het klasje K1A (Juf Marianne en Nathalie) 
 

In het thema Bakker: 

 

 

In het thema  Pasen: 

 
 
 



Enkele sfeerbeelden uit het klasje K1A (Juf Marianne en Nathalie) 
 

 

 

 

 

 

 



Thema Pasen in K2B 

Slechts na 1 keer voortekenen van een paashaas gingen de kleuters van juf Nathalie/juf Annick zelf 
aan de slag. 

 

 

 

 

 



De kinderen van het eerste leerjaar kunnen al heel goed lezen!!   
Ze vinden het fijn om verhalen te lezen en gaan ook naar de bieb.  
Maar ze kunnen zelf ook heel mooie, grappige en  leuke verhalen schrijven. 
Enkele titels van hun verhalen zijn:   
 
Het huis in brand! 
Tijs gaat op pad. 
De eenhoorns. 
In snoepjesland. 
De paashaas. 
Naar de maan. 
Een opa met een pamper. 
 
En om zelf even te lezen in de vakantie volgt  nu het verhaal:  Tijs gaat op pad. 
 
Tijs gaat op pad. 
Hij zag een schat en er kwam nog een piraat aan.  
Ze vechten en tijs wint. 
Hij is blij. 
Hij kijkt in de schat. 
En er zaten een ring van goud en een kroon van goud in. 
Tijs zet de kroon op zijn hoofd. 
En hij voelt zich als een koning 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op 7 maart hebben de leerlingen van 2A een lezing bijgewoond van Frank Daenen. Hij 
vertelde het boek “Het uur van Tuur” geschreven door Riet Wille en geïllustreerd door hem. 
Het was een leuk kijkboek. Op iedere pagina zat er een spin verborgen . We vonden het heel 
interessant dat hij ons allerlei tips gaf om aan de slag te gaan met potlood en papier.  

1) Teken alleen als je zin hebt. 
2) Teken zoals je zelf wel tekenen. 
3) Teken het zo eenvoudig mogelijk. 
4) Je hoeft niet perfect te tekenen. 
5) Emoties zijn heel belangrijk in je tekening. 
6) En vooral : BELEEF ER PLEZIER AAN !! 

Na de lezing mochten we zelf aan de slag. We tekenden allen een fantasie dier. 

Hier zie je enkele voorbeelden. 

 

 

 

 



WIST JE DAT… 

We met 2B een bezoek hebben gebracht aan de tentoonstelling van ISIS Peer ‘Welkom op de 
hei’.  Dit was zeker de moeite waard!  Onze kinderen leerden spelenderwijs en actief over 
alles wat met de hei te maken heeft.  Na het bekijken van een algemene diavoorstelling zijn 
we aan de slag gegaan in 5 verschillende workshops: werken voor de hei, rovers op pad, blij 
met de hei, van ven en veen, mmm… lekker snoepen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WIST JE DAT… 

We ook een bezoek hebben gebracht aan Bazaar Kastaar.  Tijdens de rondleiding over zuivel 
leerden we alles over de familie, huisvesting, de verzorging, de voeding en natuurlijk de 
productie en eindproducten van de koe.  We mochten ook een keertje zelf een koe melken.  Al 
was deze niet echt, het was toch een leuke ervaring! 
 

 
.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Spoorlopen is gevaarlijk! 

De leerlingen van 3A hebben kennis gemaakt met spoorveiligheid. Hierbij hebben we de 
verkeersregels in het station, aan overwegen en langs de spoorlijn besproken.  

Infrabel had hier tevens een wedstrijd aan verbonden. 

We moesten een originele sensibiliseringsaffiche ontwerpen met de klas. De wedstrijduitslag 
wordt pas op 31 maart bekend gemaakt. Spannend! We laten jullie alvast meegenieten van 
onze sensibiliseringsaffiche.  

 

Indien we niet gewonnen hebben, hopen wij dat we jullie toch nog eens op het gevaar van 
spoorlopen attent hebben gemaakt!  

Safety first! 

De leerlingen van 3A, juf Lieve en juf Kim 

 

 

 

 

 

 

 

 



Echte eieren in klas 3B 

 

Het begon allemaal 21 dagen geleden.  

Meester Benny kwam aan met 18 eieren en een 
broedmachine.  
Hij vertelde ons dat we op woensdag 29 maart 
kuikentjes konden verwelkomen. 
Het verhaal liep als een lopend vuurtje door de hele school. 
 
Elke klas is minstens één keer op bezoek geweest om de eieren te bewonderen.  
Tijdens deze bezoeken merkten sommige leerlingen de verschillende kleuren op, anderen 
zagen dan weer de verschillende groottes, nog anderen zagen de temperatuur en de 
vochtigheid in de broedmachine. 
 
Wat de andere leerlingen niet zagen, maar wat wij van 3B wel wisten, is dat we elke dag de 
eieren meerdere keren moesten draaien.  

Bij een tweede bezoek was iedereen erg verbaasd om te zien wat er met de eieren was 
gebeurd.  
Zijn ze uitgekomen? Welke kuikentjes zijn het? Hebben de kuikentjes dezelfde kleur als het 
ei? Zijn de kuikentjes allemaal even groot?  
Vele vragen waar onze leerlingen van de school het antwoord op weten.  

 

Hopelijk kunnen volgend schooljaar de nieuwe leerlingen van 3B de eieren dat jaar ook 
uitbroeden!! 
Wij vonden het alvast FANTASTISCH.  

 

Kinderen van 3B.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Klas 5B  

Donderdag 23 maart zijn we naar ISIS geweest in Grote-Brogel. Het was eerst nog spannend 

of we wel zouden kunnen gaan. Gelukkig waren er donderdag toch enkele ouders die graag 

meefietsten om ons te begeleiden. (Nog eens bedankt!!) 

Eens aangekomen met de fiets bij ISIS, werden we warm onthaald. We hebben eerst een 

filmpje bekeken en wat extra uitleg gekregen over de heide. Daarna zijn we allemaal leuke 

experimentjes gaan doen. Zo hebben we zand en klei geproefd, maar ook de jeneverbes. Na 

elk onderdeel vulden we met ons groepje de werkbundeltjes in en schoven we door naar een 

volgende hoek.  

We merkten op dat de heide heel fel is uitgedund t.o.v. 100 jaar geleden. De boeren die 

vroeger aan de heide woonden, moesten hard werken om de heide in stand te houden. Ze 

deden dit door te plaggen, te maaien, te branden of dieren te laten grazen. Dit mochten we 

naspelen in een spel op de miniboerderij met potstal. Verder zijn we ook te weten gekomen 

welke dieren en insecten er leven op de heide en hoe ze kunnen overleven.  

Na 3x doorschuiven hadden we even pauze en zijn we naar buiten geweest voor een 

tussendoortje. Dit was heel fijn met het mooie weer. We hebben met de hele klas tikkertje 

gespeeld.  

Het was een leerrijke en leuke voormiddag. Kijk maar naar onze foto’s! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vrolijk Pasen van de zesdejaars 

Elk jaar gaat het 6de leerjaar op bezoek bij de bejaarden met als geschenkje een 
zelfgemaakt paasmandje. 

Ook dit jaar zijn we creatief aan de slag gegaan , we maakten 
in de klas gevlochten mandjes. We konden kiezen uit 
verschillende kleuren.  

Het was leuk om te doen en als eindresultaat had elke 
leerling zijn eigen paasmandje. Knap gedaan! 

Voor de paaseitjes hadden we met de klas in totaal 34 euro 
gespaard, de juffen hebben er 40 euro. van gemaakt. Een 
mooi bedrag waarmee de juf eitjes kon gaan kopen. 

Nu nog afgeven aan de bejaarden en maar hopen dat ze het mooi vinden en er zeer tevreden 
mee zijn. Maar daar zijn we wel zeker zijn. 

Paasgroetjes van de leerlingen van het 6de leerjaar. 

Geschreven door Fre en Pieter Jan  

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wistjedatjes 

- Op 22 april 2017 organiseren we onze bekende  30+ fuif . Van harte welkom! De 
opbrengst wordt voor een groot deel gebruikt om de aankoopkosten van nieuwe 
computers (chromebooks) te financieren.  

- Heel wat kinderen van het 4de leerjaar en hun ouders hebben met Peer Proper kilo’s 
vuil opgeruimd. Per km krijgen ze een bedrag dat gebruikt wordt om de sneeuwklas te 
financieren. 

- De verkoop van de pizza’s ten voordele van de sneeuwklas was een succes. Bedankt 
voor de steun! 

- Vrijdag 31 maart hielden we een sponsorloop ten voordele van de Vasten en de 
verdere aankleding van onze speelplaats. Het was een succes! Dank aan alle gulle 
sponsors. Dank aan Johan Braekers. Hij zorgde voor een drankje voor alle dorstige 
lopers. 

- Na Pasen wordt de soepbedeling stop gezet. Dank aan alle soepouders! 

 

 
Indien u een wijziging wil doorgeven i.v.m. het ophalen of afzetten van uw kind(eren) met 
de schoolbus, gelieve dan een berichtje voor ’s morgens 7.30 uur door te sturen naar het 
nummer  

0499/ 17 68 55 
Zo kunnen we nodeloos wachten en omrijden voorkomen. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke data 3de trimester 2016-2017 
 
maandag 3/4/17 – maandag 17/4/17: paasvakantie + paasmaandag  
zaterdag 22/4/17: 30+ fuif 
zondag 30/4/17: eerste communie                                
maandag 1/5/17: dag van de arbeid, vrij 
zondag 14/5/17: moederdag 
zaterdag 20/5/17: schoolfeest  (kunsthappening) vanaf 16 uur 
donderdag 25/5/17: Hemelvaartsdag, vrij 
vrijdag 26/5/17: brugdag, vrij 
zondag 28/5/17: Vormsel 
maandag 5/6/17: pinkstermaandag, vrij  
zondag 11/6/17: vaderdag 
maandag 12/6/17: schoolraad 
vrijdag 30/6/17: laatste schooldag, ’s middags begint de vakantie voor de kinderen 

 

Mededelingen/info 

- Er blijven heel wat spullen liggen aan school: brooddozen, mutsen,… Graag alles van 
naam voorzien! In de gang staat er een doos met verloren voorwerpen. Kom er gerust 
in graaien! 

- Laat uw kind goed zichtbaar met fluo naar school komen. 
- Bij verjaardagen kunnen de kinderen trakteren met een koek, stukje fruit… Geen 

speelgoedjes of potloodjes…! 
- Wij zijn nog altijd blij met lege inktpatronen en batterijen. 
- Indien u nog ergens een kinderfietsje heeft en niet meer gebruikt… wij zijn er heel blij 

mee. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

Inzegening nieuwe schoolbus op vrijdag 31 maart 2017! 


