
 

 

Beste ouders, grootouders en sympathisanten 

 

Het eerste jaar in onze nieuwe school! Wat gaat de tijd snel. Het lijkt of we nog maar net  in 
die kleurrijke stoet naar onze nieuwe locatie marcheerden.  

We hebben ons al heel goed aangepast aan de nieuwe locatie. De volgende maanden wordt 
nog werk gemaakt van extra kapstokken , ophangsystemen, speelelementen op speelplaats, 
bepaalde afspraken van eetzaal en speelplaats worden herzien, … 

Op 4 mei kregen we de inspectie op bezoek voor de opvolging van het domein muzische 
opvoeding. In het inspectieverslag staat te lezen: ‘… de onderwijzers zijn goed vertrouwd met 
de basisprincipes van de visie over muzische opvoeding. Ze bouwen hun muzische activiteiten 
uit met aandacht voor impressie en expressie en benadrukken samenwerking, respect voor 
elkaar, beleving en de durf om zich muzisch te uiten, dit in een veilig klasklimaat…’ We zijn 
uiteraard heel fier op deze erkenning.  

De kunsthappening was een groot succes. Dank aan alle ouders en sympathisanten die één van 
onze werken aangekocht hebben en zo onze school steunden. Met de opbrengst van de 
sponsorloop en de kunsthappening kopen we de ophangsystemen én kunnen we een aantal 
speelelementen voor de speelplaats aanschaffen. 

Afscheid nemen: dat staat op het einde van het schooljaar centraal. We nemen afscheid van 
onze zesdeklassers. De meesten hebben aan onze school 9 schooljaren vertoefd. We wensen 
ze het allerbeste toe voor de toekomst. Moge ze later met veel plezier terug denken aan hun 
basisschooltijd. 

Woensdag 30 augustus van 17 tot 19 uur nodigen we u allen uit op onze jaarlijkse 
openschooldag. U kan dan , samen met uw familie, een kijkje komen nemen in onze school en 
kennismaken met de leerkrachten. 
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DANK  DANK  DANK  DANK  DANK   

Heel wat mensen willen we bedanken voor hun hulp en inzet afgelopen schooljaar. Dank aan: 

De voorschoolse opvang. Dank aan Gerarda die ’s morgens onze kinderen opvangt in een 
warme, veilige en  huiselijke sfeer.  

De hulp die we krijgen in de eetzaal. Dank aan Philomène, Greet, Gerarda en Katja. Ook dank 
aan Annemarie die ons regelmatig uit de nood helpt als iemand niet aanwezig kan zijn. 

De hulp die we krijgen bij onze jongste kleuters. Dank aan Kristel, Gerty en Lise. 

De leerlingen van Agnetendal die onze kinderen helpen in de eetzaal. 

De gemachtigde opzichters en de politie die ervoor zorgen dat onze kinderen veilig door het 
verkeer geraken. 

Het schoolbuscomité dat zo goed gespaard heeft en zo de aankoop van een nieuwe bus 
mogelijk maakte. 

Philomène, de busbegeleidster,  die ervoor zorgt dat de kinderen veilig aan de poort of zelfs in 
het klasje worden afgezet. 

De 5 chauffeurs die onze kinderen veilig vervoeren. Dank aan Henri, Henri, Jos, Marcel en 
Marc. We nemen ook afscheid van Henri Boutsen. Henri: Dank je wel voor al die jaren inzet 
voor onze school en onze kinderen. Het ga je goed! 

De poetsvrouwen die ervoor zorgen dat we zo proper kunnen werken. Dank aan Lisette, 
Sonja, Daisy en Anja. 

De oudervereniging en leden van de schoolraad voor hun ‘meedenken’ en de hulp bij vele 
activiteiten. Speciale dank aan de ouders die ons extra helpen om foto’s op de website te 
zetten! 

De fruithandelaar Peter Shabon, voor zijn bereidwillige medewerking en het correct bezorgen 
van al dat fruit. 

De stad Peer voor het ophalen van het afval, het uitlenen van materialen , de technische 
ondersteuning, het onderhoud van de speeltoestellen,… 

De samenwerking met het Agnetencollege en het internaat. 

Opvolging bouw. Dank aan Rik, Ludo, Stijn, Ralf en Swa voor het verder ondersteunen en 
voltooien van het bouwdossier. Op 30 juni 2017 werd het definitief 
beschikbaarheidscertificaat ondertekend. 

En tot slot dank aan de leden van het schoolbestuur. Zij nemen de volle verantwoordelijkheid op van 

de werking van het hele schoolgebeuren. 

 

  

 

 

 

 

 



En nu verder op weg! 
  

Ik wens je een berg complimenten 
op een tocht vol goede moed. 
Af en toe zelf een schouderklopje geven 
voelt heel erg goed. 
 
Ik wens je leuke dingen om te beleven 
op een tocht vol avonturen 
met af en toe een nieuwe uitdaging 
en ook eens gluren bij de buren. 

Ik wens je een handvol fijne vrienden 
op een tocht vol zonnestralen. 
Af en toe geduldig zijn 
en luisteren naar verhalen. 
 
Ik wens je een tocht vol leuke weetjes 
om je onderweg te sterken. 
Af en toe ook eens halt houden 
om aan de binnenkant te werken. 
 
Ik wens je af en toe wat rust en verfrissing aan een bron 
Ik wens je… 
een fantastische tocht naar de zon! 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Oudervereniging 

 
En zo vloog ook voor de oudervereniging het schooljaar voorbij.  Vol spanning keken we uit 
naar de start van het schooljaar 2016-2017, en nu kunnen we fier op het afgelopen jaar 
terugkijken.  Hoe heerlijk was het om als oudervereniging in de mooie leraarskamer te mogen 
vergaderen.  Hoe fijn was het om nieuwe mensen te mogen verwelkomen.  Nieuw vlees in het 
oudercomité.  Samen hebben we weer heel wat gerealiseerd dit jaar.  Het laatste wat op ons 
programma stond was de Kunsthappening.  We mogen van een succes spreken.  Er werden 
heel wat mooie dingen verkocht, en wij als oudervereniging zorgden voor een lekkere hotdog, 
een weldoend ijsje, en een heerlijk drankje.  Meer moest dat even niet zijn.  Eind juni gaan we 
nog een mooie receptie voor onze zesdejaars op poten zetten en ook dan sluiten we even de 
deuren van de mAgneet.  Eind augustus zijn we er weer om de kinderen te verwelkomen met 
een lekker drankje op de openschooldag.  En aldaar hopen we ook weer op nieuwe ouders die 
graag mee in onze werking willen stappen.  Want eerlijk is eerlijk… we zijn fier en blij dat we 
samen met leerkrachten en directie zo een mooie dingen op poten mogen helpen stellen.  

Wij wensen jullie allemaal een deugddoende vakantie met hopelijk veel zon en rust en tot in 
augustus!!!!! 

  

  

 

 

 

 

 

 



 

 

Met de zomerse temperaturen en 2 maanden vakantie in het 

vooruitzicht ben ik ook helemaal in mijn nopjes!  

Heb al een stapel heerlijk leesvoer klaarliggen om van te genieten 

deze zomer! 

Want dat is bij lézen het allerbelangrijkste: ervan genieten! 

Daarom nog enkele zalig-zomerse-boeken-lees-tips van jullie 

boekenjuf: 

● Kies lekker zélf een boek dat je echt tof lijkt (dun, dik, met 

fijn veel prenten of juist niet, grappig of misschien waar 

gebeurd…geen zin in AVI, geen probleem!) 

   � Zelf houd ik het meest van spannende boeken! 
● Vraag je ouders naar hun lievelings-kinderboek en duik samen in het verhaal! 

� Mijn allerliefste lievelingsboek is ‘Matilde’ van Roald Dahl! 
● Ga op zoek naar leuke of gekke leesplekken: onder de tafel, ondersteboven in de 

zetel, in de hangmat of je boomhut, op de schommel, in je ouders’ bed, op het 

toilet, met een zaklamp onder de lakens, in een tent in de tuin... 

   � Mijn favoriet: Lekker languit in de tuinzetel! 
● Probeer ook eens een moppenboek, weetboek, strip, knutselboek, kinderkookboek 

   � Strips luidop lezen met telkens een ander stemmetje  
   voor de personages, echt plezant! Ook keigezellig om  
   samen te doen!  

● Van sommige boeken maakten ze ook films, ook leuk om te kijken als je het boek 

al las. Deze vind je vaak ook in de DVDcollectie van de bib.  

   � De boeken van Roald Dahl, Annie M.G.Smidt, Geronimo  
   Stilton… Zeker de nieuwe film van ‘De GVR’ gemaakt door  
   Steven Spielberg is een aanrader. 

● Kies ook eens een ‘luisterboek’...je kan fijn meelezen in het boek met de CD of 

gewoon luisteren. Cd’s met voorgelezen boeken, luisterboeken dus, vind je naast 

de DVD’s in de bib. 

  � In plaats van een verhaaltje voorlezen, kan je dan fijn  
  een ‘luisterboek’ opzetten en heerlijk wegdromen... 

● De bib is de hele vakantie open en daar vind je steeds de nieuwste boeken en heb 

je enorm veel keuze!!! 

● Maar vooral: blijven lezen, want lezen leer je door te lezen en hoe meer je leest 
hoe makkelijker en leuker het wordt! 

 
Veel leesplezier en geniet van de vakantie, Jullie boekenjuf � 

 

 

 



Een brief van Toeka 
 
Dag Iedereen, 

Ik wil jullie alvast heel erg bedanken om Blauwe Parki en mij uit te nodigen op jullie 
prachtige  school.  

Jullie kunnen je niet voorstellen hoe blij Blauwe Parki was toen ik het hem vertelde. Hij werd 
onmiddellijk al een beetje beter, kreeg wat meer eetlust en voelde al wat minder pijn. Dat kan 
natuurlijk ook door al die zalfjes en verbandjes zijn die ik van mevr. directrice had gekregen! 
Dank jullie wel daarvoor.  

Zijn bekje is al bijna genezen, dus babbelen en knabbelen gaat alweer.  Zijn poot is nu goed in 
het verband, en zijn vleugel…tja, die hangt er nog wat slapjes bij. Dus vliegen gaat nog lang 
duren.  

Nu ligt hij nog steeds onder het hutje dat we rondom hem gebouwd hebben op de plek waar 
hij tegen die dikke eik was gevlogen. We hebben besloten om hem daar maar te laten 
herstellen tot mevr. directrice ons komt halen. Alle dieren van Toekabos blijven om beurt bij 
hem om hem te verzorgen. Dokter uil maakt samen met andere dieren drankjes van de kruiden 
in het bos om de pijn wat te verzachten. Zijn gebroken ribbetjes doen wel erg veel pijn! Hij 
zal bij jullie op school in dat bed toch nog veel moeten rusten! Willen jullie daarom wat 
boekjes klaarleggen in dat kamertje? Dan kan ik hem wat voorlezen! Gelukkig hebben jullie 
mij dat al geleerd! 

Ik ben al stilaan bezig mijn koffertje te pakken. Veel moet er niet in maar ik zal toch maar 
zorgen voor genoeg eten, mijn zonnebril en zonnecrème, wat toiletgerief, een handdoek, 
enz… Wat heb je allemaal nodig als je gaat logeren? Ik ben echt superzenuwachtig! Een hele 
school voor ons alleen!!! Met zoveel speelgoed, boeken, fietsjes, zandbakken, …. Zalig 
gewoon! Hopelijk wordt een heel fijne vakantie! 

Alvast heel erg bedankt, en ik wens jullie ook allemaal een fijne vakantie! 

Groetjes, 

TOEKA 

PS: Vergeten jullie niet een tekening of kaartje te sturen. Je mag zelf thuis knutselen maar je 
mag ook een kaartje sturen van waar je zelf op vakantie bent! In september gaan we dan een 
foto maken van Blauwe Parki en Toeka met al de kinderen en hun tekening en/of kaartje. Een 
supermooi aandenken voor Blauwe 
Parki, en natuurlijk ook voor jullie! 

Adres: 
BS De mAgneet 
Albertus Morrenstraat 6 
3990 Peer 

En we hebben al een mooie tekening 
ontvangen!!!!   

 

 



Vakantie in K1B  

 

Bij ons is het al een paar dagen vakantie ☺  
Kamperen, barbecueën, rond het kampvuur zitten en zingen, … we kunnen dit allemaal doen 
in ons klasje! Maar het leukst van alles vinden we de zwemkleren aandoen en in ons 
zwembad springen ☺  
Zwemvliezen, snorkel, zwembandjes, badpak, zwembroek…we hebben het allemaal!  
Fijne vakantie iedereen!  

   

 

 

 

 

 

 



Papa in de klas! (K1C) 

In thema vaderdag kwam de papa van Gijs op bezoek in ons klasje.  

Hij is leerkracht L.O. en kwam met ons turnen… 

Toen we in de kleuterturnzaal binnen kwamen, stond daar al een heel parcours voor ons klaar… 
spannend! 

Papa Koen “toverde” ons om in dieren: we werden vissen, olifanten, paarden, giraffen, beren en 
natuurlijk aapjes ☺ en moesten allerlei ‘”moeilijke”oefeningen doen. Van klimmen en springen tot 
kruipen en zwemmen… we beleefden een super leuke namiddag! 

Bedankt papa! 

 

  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 



Indianen in K3B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De leerlingen van het eerste leerjaar hebben dit schooljaar al veel geleerd. Onlangs hebben ze 
leren volksdansen. Dit naar aanleiding van het 650 jaar bestaan van Peer. Ze vonden dit een 
geweldige ervaring. Zaterdag 24 juni was de recordpoging. Ze wouden met zoveel mogelijk 
koppels een volksdans uitvoeren. Hopelijk is het gelukt!  
Hieronder zie je een aantal sfeerbeelden.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op maandag 12 juni organiseerden de klassen van 3STW van het Agnetencollege een dagje 
voor de leerlingen van het eerste leerjaar. 
 
Na een fijne ontvangst werden er kennismakingsspelletjes gedaan. 
Hierna volgde het voorbereiden van de picknick. Zelf boterhammetjes smeren was een hele 
ervaring voor onze kinderen. 

's Middags werd er goed gesmuld en nog even gezocht naar een schat. 

Als afsluiter konden de kinderen genieten van een lekker,zelfgemaakt waterijsje. 

Het was een toffe dag. 

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 

 



 

Olmense Zoo  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Op maandag 29 mei (een hele warme dag!) ging het tweede leerjaar op schoolreis naar de 
Olmense zoo. Ze vertrokken ‘s morgens vroeg met de bus met hun mooie witte school T-

shirts. Eenmaal aangekomen kregen ze eerst een rondleiding doorheen de dierentuin waar ze 
zelfs de kans kregen om giraffen te aaien.  

Na de lekkere picknick hebben ze genoten van een dierenshow en uiteraard hebben ze zich 
nog kunnen uitleven in de speeltuin.  

Conclusie: onze school T-shirts waren niet al te wit meer na deze toffe schoolreis.  
 
 

Mijn lievelingsdier uit de dierentuin is de gorilla omdat hij met modder gooit als je teveel 
lawaai maakt. (Maxime 2A)  

Mijn lievelingsdier uit de dierentuin is de slang omdat die heel giftig is. 
 (Daan L. 2A) 

Mijn lievelingsdier uit de dierentuin is een stokstaartje omdat ze mooi zijn en goed kunnen 
slingeren. (Ymke 2A) 

Mijn lievelingsdier uit de dierentuin is de giraf omdat hij zo groot is en hem mochten aaien. 
(Sien 2A)  

Mijn lievelingsdier uit de dierentuin is de panter omdat zo een mooie vacht heeft. (Cody 2B)  
Mijn lievelingsdier uit de dierentuin zijn de geitjes omdat ze zo schattig waren. (Nore 2B) 

 
   
 

 

 

 

 

 

 



Joepie! Op schoolreis! 
  
Op maandag 12 juni was het eindelijk zover. 
We gingen op schoolreis met het 3de leerjaar. 
  
Om half 9 wachtten de auto’ s van de papa’s, mama’s, opa’s...voor de school om ons naar het 
station van Neerpelt te brengen. 
Dat was een kwartiertje rijden. 
Dan moesten we in een best wel oud lokaal wachten tot de trein kwam. 
Om half tien kwam de trein het station binnengereden. 
Op de ramen hing een blad met “School de mAgneet “ en daar mochten we gaan zitten. 
De eerste snoepjes kwamen al gauw uit de tassen… 
Na een 40-tal minuten rijden kwamen aan in het station van Herentals. 
We moesten nog een kleine wandeling doen om in het Netepark aan te komen. 
Tijd voor een tienuurtje! 
Wafeltje, koekje, appeltje,...het smaakte...nog eens een snoepje...lekker! 
Dan mochten we ongeveer 2 uur spelen in de speeltuin. 
Er waren een klimtoren, graafmachines,schommels,... 
Om 12 uur  smaakten onze sandwiches super lekker . 
  
Tijd om te vertrekken naar Hidrodoe. 
Hidrodoe is een water-doe-park. 
Nadat we onze tassen hadden opgeborgen in de kasten; tijd om te experimenteren met water! 
Sommige kinderen hadden al snel een nat pak, gelukkig hadden we reservekleding bij. 
We mochten ook naar een 4D film gaan kijken over de weg van het kraantjeswater. 
We maakten kennis met Spetter en Smos. 
Niet vergeten : af en toe een beetje eten ...en een snoepje… 
  
Rond 5 uur mochten we in het winkeltje een soeveniertje kopen. 
Tijd om terug te gaan naar de trein! 
  
Om 18.00 uur stonden de ouders ons weer op te wachten om ons naar de school te brengen! 
  
Het was een onvergetelijke dag! En een mooie herinnering aan het 3de leerjaar! 
  
De leerlingen van 3A 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Naar de beek (4B) 
  
Ik ga naar de beek. 
Ik ga naar de beek  te voet. 
Ik ben naar de beek met de klas. 
Ik ben naar de beek dinsdag.  
Ik ben naar de beek en ik eet en appel. 
Ik ben naar de kleine beek. 
Ik ben naar de beek om 8:55 uur. 
Ik zie een waterspin. 
Ik en de klas gaan in de beek. 
De beek is heel lang. 
Van de beek tot de school is bijna 2 
uur. 
  
James Scharbak 
(Nog maar 5 maanden in Vlaanderen) 
 
 

Naar de beek  
  
We gaan op beekonderzoek. 
Mijn vriendinnen en ik hebben er al zin in. 
  
Onze rugzakjes nemen we en we vertrekken op uitstap. 
Met z’n allen wandelen we naar  Monsheide.O nee, de mensen van isis hebben ons een fout 
adres gegeven.We moeten helemaal naar een andere plaats stappen.De gidsen van isis 
verdelen ons in 2 groepjes.Met ons groepje gaan we eerst naar de beek.We meten eerst 
hoeveel graden de beek is .Met de gids hebben we ook gekeken hoe snel de beek stroomt. 
Nu gaan we naar een vijvertje.Iedereen krijgt een netje .We mogen kikkervisjes vangen! 
Samen met de gids wandelen we terug naar het ander groepje bij de beek . Van de meester 
mochten we nog even spelen in de beek.Kijk ik heb een kikker vast, voor het eerst in mijn 
leven.We bedanken de gidsen nog.Moe maar tevreden vertrekken we naar de school. 
  
Het was een superdag. 
Ik zal het nooit vergeten. 
  
Janne Moris 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Bazaar Kastaar in de Breugelhoeve met het vierde leerjaar 

  lekkere soep                                super                                  lekker eten 

interessant                        tof                                over kippen leren 

leuk koken                                       leerrijk                        lollig 

   beste uitstap van het jaar                    supercool 

lekkere pannenkoeken                   

  Nu weet ik welk vlees van de kip, het varken en de koe komt! 

 

 

Naar de boerderij met het vierde leerjaar 

lieve koeien                                       konijntjes vasthouden 

       supertof!                   in de tractor zitten 

supercool                                      keileuk      

                interessant    

                                                      biggetjes vasthouden                    kalfjes die op je hand 
zuigen 

                                      schreeuwende biggetjes  

                                                                              lol                                            lekkere verse 
melk geproefd                                                      

 

 

 

  

 

 

 



Bazaar Kastaar in de Breugelhoeve met het vierde leerjaar 

 

  lekkere soep                                super                                  lekker eten 

interessant                        tof                                over kippen leren 

leuk koken                                       leerrijk                        lollig 

                  beste uitstap van het jaar                    supercool 

lekkere pannenkoeken                   

            Nu weet ik welk vlees van de kip, het varken en de koe komt! 

 

Sta eens stil bij de beek: activiteit van ISIS voor het vierde leerjaar! 

 

De bevindingen van de leerlingen : 

                                                     tof 

             natte sokken                                                                   diertjes opvissen 

                            avontuurlijk                                                                                                  
super leuk 

                  perfect                                    leuk om in de beek te stappen                                                                                                                               
vettig                           diertjes onderzoeken 

                                                                                         leuk en nat 

                              lol                                                                                                                                    
keitof 

 



Nieuws uit 5B 
 
De sportdag 
 
We gingen donderdag 1 juni naar de sportvelden 
voor de jaarlijkse sportdag met andere scholen 
zoals: Het perenboompje, De Puzzel, De Uitvlinder 
... 
Het was een heel warme dag, dus toen we daar 
aankwamen hebben we ons natuurlijk eerst allemaal goed ingesmeerd tegen de zon. In de 
voormiddag hebben we netbal gedaan in groepjes van 3. Mijn groepje had jammer genoeg de 
eerste match verloren, maar de andere zes wedstrijden hadden we wel gewonnen! De tijd ging 
snel, want het was al middagpauze. 
Er was muziek. We konden een beetje dansen of gaan spelen. 
Na de middag gingen de meisjes van onze klas sportspelen doen. Al de anderen hadden voor 
trefbal gekozen. We moesten moeilijke en makkelijke tegenstanders verslaan, maar het 
leukste was toen we wonnen tegen de jongens van 6A.  
Na een sportieve dag fietsten we terug naar school, nog nagenietend van onze overwinning. 

 
 
Boerderijbezoek 
 
Vrijdag 9 juni zijn we met het vijfde naar de boerderij 
van de ouders van juf Karen geweest. 
Normaal gezien gingen we met de fiets, maar door 
het regenweer zijn we toch maar even met de 
schoolbus gegaan. 
We kregen een rondleiding langs de grote tractors en 
voermachines. We mochten daar ook even op zitten. 
We zijn ook langs de kalfjes geweest en konden ze 

even aaien. 
Het is een boerderij met alleen maar melkkoeien. De koeien worden gemolken met een 
melkrobot die ronddraait. De melk komt terecht in een grote koeltank, daar mochten we ook 
even in kijken. Die melk wordt opgehaald en gaat naar de fabriek van Danone. De zus van juf 
Karen en haar man staan zelfs op de verpakking van Danone! Als afsluiter kregen we een 
Actimel, mmmm!  
 
Schoolreis naar Bokrijk 
 
Op vrijdag 16 juni gingen we met de bus naar Bokrijk. Toen we waren aangekomen in het 
park hebben we eerst een plaatsje gezocht voor onze rugzakken.  
We konden kiezen uit twee workshops. Sommigen gingen voor ‘brood bakken’ en de anderen 
kozen voor ‘textiel’.  
Ik had gekozen voor brood bakken. We moesten eerst onze handen wassen en daarna kregen 
we een bolletje deeg. We mochten het deeg kneden en konden er nog iets lekkers bij doen 
zoals: suiker, chocolade, rozijnen, pompoenpitten … Als je het deeg goed gekneed had, kon je 
er een vormpje van maken en dan ging het in de oven. Ondertussen kregen we nog een 
rondleiding door het bakhuis. Wist je dat ze vroeger een bakhuis met oven langs het huis het 
huis hadden staan? Dit was voor de veiligheid, zodat het huis niet in brand zou vliegen.  
Na de workshop was het tijd om te eten. We zaten gezellig in het park en konden een beetje 
spelen. 



De textielgroep had een leuke pen gemaakt met 
wol rond. Die wol komt van de schapenvacht. De 
schapen werden vroeger eerst geschoren. Daarna 
werd de schapenwol geborsteld en ging het rond 
een spinnenwiel. Zo maakten ze garen om kleding 
te maken. 
Namiddag mochten we in de speeltuin van 
Bokrijk spelen. Het was heel leuk en er waren nog 
veel andere scholen.  
Om vier uur kwam de bus ons ophalen en zat de 
schoolreis er al op. 
 
 
 
 
We kregen een dankkaartje van de kinderen uit Peru voor ons harde lopen tijdens de 
sponsorloop eind maart. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

De kinderen van het zesde leerjaar B kregen de opdracht om een originele truc of smoes te 
bedenken.  Er werden prachtige dingen verzonnen. De truc van Lore Geerts was een echt 
meesterwerk.  

Beter laat dan nooit… op school. 

Eindelijk ben ik aan de beurt. De dame achter de balie kijkt me verbaasd aan. Een 
naamsverandering is iets wat men niet elke dag tegenkomt. Maar mijn besluit staat vast. Wie 
wil er nu als ‘Lore’ door het leven gaan? Er zijn al zo veel mensen die ‘Lore’ heten en het 
wordt pas vervelend als je met een aantal van dergelijke mensen in de klas zit. Dan word je 
‘Lore G’ of ‘Lore 1’ … niet leuk!  Na een tijdje komt de dame van de burgerlijke stand terug 
met mijn nieuwe paspoort. Trots als een pauw loop ik het gebouw uit. 

De volgende dag schiet ik wakker en kijk op mijn wekker… Oh nee, het is al 9 uur! Ik heb me 
verslapen! ‘Janverdorie’, ik ga te laat zijn op school. Wat gaat de meester zeggen?  Snel, snel 
mijn bed uit en aankleden, tanden poetsen en haren kammen. Nee, die haren kammen, dat zal 
voor morgen zijn. Ik ren de trap af en neem snel mijn boterhammendoos en drinken. In de 
vlucht nog een slok melk en een koek. Die koek zal zorgen voor wat extra energie. Zo kan ik 
sneller fietsen en kan ik toch een beetje van mijn verloren tijd inhalen. Onderweg begint het in 
mijn hoofd te m alen. Ik moet een goede smoes bedenken. Ongetwijfeld zal meester Ivo 
vragen waarom ik te laat op school ben… 

Ik klop op de deur en loop de klas binnen. Iedereen kijkt me aan en ik voel opkomende 
schaamte. En dan de onvermijdelijke vraag van meester Ivo: “En Lore, hoe komt het dat je zo 
laat bent?” Ik haal diep adem en hoor mezelf zeggen:” Wel meester, ik heb mijn naam laten 
veranderen. Er zijn al zoveel mensen die ‘Lore’ heten. In onze klas zitten er al twee. Ik heb 
het dus ook een beetje voor jou gedaan.” De meester kijkt verbaasd en vraagt wat mijn nieuwe 
naam dan is geworden. “Ik heet voortaan ‘Spijt’ meester. En zoals je wel weet…: ‘Spijt’ komt 
altijd te laat.” 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Een meisje! 

 

Op 27 april 2017 werd Fiene 
geboren, dochtertje van juf Lotte 
Soors. Proficiat! 

Papa Erwin deelde aan alle 
kleuters van haar klas doopsuiker 
uit! Dankjewel! 

 

Veel succes met Fiene! 

 

  

De chrome-droom-weeks 

Sinds enkele maanden heeft de school chromebooks aangekocht. Een chromebook is een 
gebruiksvriendelijke laptop met heel wat voordelen: geen last van virussen, start snel op, altijd 
automatische updates en lange accuduur. 

Met de ICT-werkgroep werd beslist om chromeweeks te organiseren. Meester Ralf en juf 
Marjolein zette hun schouders onder dit project. In elke klas leerden de kinderen een account 
maken, iets op internet opzoeken en speelden ze een Kahoot Kwis.  

De leerlingen vanaf het 4de leerjaar maakten al iets op een Google documenten en Google 
presentaties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Belangrijke data schooljaar 2017-2018 
 
Woe 30/8/17: openschooldag van 17 tot 19 uur 
Vr 1/9/17: eerste schooldag , boekentaswijding  
Vr 15/9/17: 20 uur lichtprocessie 150 jaar beeld van Maria onder de Toren 
Woe 4/10/17: studiedag voor de leerkrachten , geen school 
Zat 14/10/17: chocoladepuzzeltocht 
Woe 25/10/17: herdenkingsviering 
Ma 30/10/17 – zo 5/11/17: herfstvakantie 
Woe 15/11/17: studiedag voor de leerkrachten, geen school 
Woe 6/12/17: studiedag voor de leerkrachten, geen school 
Woe 20/12/17: kerstviering in de kerk 
Ma 25/12/17 – zo 7/1/18: kerstvakantie 
Ma 12/2/18 – zo 18/2/18: krokusvakantie 
Vr 16/3/18: lokale verlofdag 
Ma 2/4/18 – zo 15/4/18: paasvakantie 
Zo 15/4/18: Eerste Communie 
Ma 30/4/18: lokale verlofdag 
Di 1/5/18: Dag van de Arbeid, vrij 
Do 10/5/18: Hemelvaartsdag , vrij 
Vr 11/5/18: brugdag 
Zo 13/5/17: Vormsel 
Ma 21/5/17: pinkstermaandag, vrij 
Vr 29/6/17: laatste schooldag, ’s middags begint de vakantie voor de kinderen 

Op dinsdag 27 juni raapten we met alle kinderen steentjes. Niet alle steentjes zijn nu weg 
maar het is symbolisch bedoeld: we gooien niet met stenen! 

  

  

 



 

 

 


