
 
 
Beste ouders , grootouders en sympathisanten, 

Het tweede jaar al in onze nieuwe school! Wat gaat het vlug. 

Dit schooljaar hebben we heel wat inspanningen gedaan om de school nog functioneler te 
maken. Om de drukte aan de poorten beter op te vangen hebben we extra kleine poortjes 
geplaatst. Op de speelplaats van de kleuters werd een podium geplaatst . Ook een hinkelperk 
en parcours werden aangebracht. Dit met de steun van de oudervereniging. Waarvoor veel 
dank! In enkele klassen was er teveel lichtinval zodat het zicht op het digitale bord gehinderd 
werd. Daarom werden daar gordijnen gehangen. Ook in de polyvalente ruimte op de eerste 
verdieping werden gordijnen gehangen maar dit omwille van de akoestiek.                                                                                                                 
Het voetbalveldje werd opnieuw ingezaaid. In september kunnen de kinderen er weer naar 
hartenlust op voetballen.  

Tijdens dit schooljaar hebben we met het hele team gewerkt aan onze nieuwe visie, ons eigen 
pedagogisch project. We hebben samen nagedacht over het onderwijs in de toekomst, de 
vaardigheden die we kinderen moeten aanleren en dit in een katholieke dialoogschool. Deze 
visietekst kan u vinden op onze website. 

Het project ‘Dieren ’en  het aansluitend schoolfeest  was een groot succes. Dank aan alle 
ouders en sympathisanten om zo talrijk aanwezig te zijn en onze school te steunen. Met de 
opbrengst van het schoolfeest zullen er tablets voor de kleuterklasjes aangekocht worden en 
investeren we verder in een kindvriendelijke speelplaats. 

Op het einde van het schooljaar moeten we ook afscheid nemen. Onze zesdeklassers verlaten 
ons en springen een nieuwe toekomst tegemoet. We wensen hen het allerbeste toe. 

Vrijdag 31 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. 

Fijne zomer! 

Directeur Els 
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Vakantie… op zoek naar geluk… 

Veel mensen lopen het geluk mis, niet omdat ze het niet vinden 

maar omdat ze geen tijd hebben om ervan te genieten. 

Daarom: geniet in deze vakantietijd van de wind in je zeilen  

en laat je naar oorden van geluk voeren. 

Want wat is geluk…..? 

 

Een heel oud echtpaar ging naar bed, 

op ’t nachtkastje twee bakjes met tanden. 

Vol liefde keek de man haar aan 

en streelde haar rimpelige handen. 

 

Hij sprak : “Al meer dan veertig jaar 

zijn wij gelukkig meid. 

Geloof me als ik zeg 

Ik wil je voor geen miljoen nog kwijt” 

 

“Dat weet ik jongen” , zei de vrouw 

“Ook jij bent niet te koop, 

ook niet voor een miljoen 

en dat is toch een hele hoop”. 

 

Ze lagen daar tesaam, 

op de avond van hun leven. 

Twee mensen die elkaar 

zoveel hebben gegeven. 

 

Ze zeiden : “Wel te rusten hoor”. 

En hij gaf haar een zoen 

en fluisterde: Is de deur op slot, 

want hier ligt voor twee miljoen” 



Onze voorzitster van de oudervereniging, Els Vossen, nam afscheid. We hebben haar in de 
bloemetjes gezet en ze had een woordje voor ons: 

 

Vandaag neem ik zelf een beetje afscheid. 

Ik mocht 7 schooljaren voorzitter zijn van deze groep. En ik heb dat graag gedaan. 

- Het was een voorrecht om voor deze school een oudervereniging te mogen voorzitten. 
Dank je wel oudervereniging! 

- Het was een voorrecht om samen met de leerkrachten verschillende activiteiten op 
poten te zetten. Dank je wel leerkrachten! 

- Het was een voorrecht om de school mee te mogen verhuizen van de oude gebouwen 
naar de nieuwe campus. En een opening te mogen organiseren! 

- Het was een voorrecht om voor een school een website te mogen maken. 
- Het was een voorrecht om voor de kleuters de foto’s op de site te mogen zetten. 

Daardoor zie ik wat een leuke activiteiten in de klasjes gedaan worden: moederdag, 
de lente, Sinterklaas…in de kleuterklas lijkt het altijd feest. Zalig om die foto’s te zien. 
Dank je wel, kleuterjuffen. 

- Het was een voorrecht om met een leuke ploeg een schoolfeest te mogen organiseren. 
Dank je wel werkgroep! 

- Het was een voorrecht om met de vorige voorzitter nauw te mogen samenwerken. 
Dank je wel, Luc! 

- Het was een voorrecht om te mogen samenwerken met een gedreven directeur, waar ik 
vaak even kon binnenspringen om nog iets te bespreken. Dank je wel, Els! 

Ik hoor vaak de reactie dat wij veel ‘mogen’ in vergelijking met andere scholen. De 
samenwerking tussen ouders en leerkrachten is bijzonder. Hou dat zeker vol! 

 

Merci Els voor al je inzet! Je blijft nog lid van de oudervereniging en dat is top. 

Inge Serdons, mama van Fien, Anna en Jet Witters, wordt de nieuwe voorzitster. Veel succes 
Inge! 

We hebben een nieuw mailadres voor de oudervereniging: 

oudervereniging@bsdemagneet.be 
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DANK  DANK  DANK  DANK  DANK   

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

De voorschoolse opvang. Dank aan Gerarda en Greet die ’s morgens onze kinderen 
opvangen 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 , Annemarie 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 

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, Guido, Jos, 
Marcel en Marc.  

Dank aan onze 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.  

De stad Peer voor het ophalen van het afval, het uitlenen van materialen en de 
technische ondersteuning  

De samenwerking met het Agnetencollege en het internaat. 

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

 

 



Naar de kapper (K2A) 

 

In thema kapper mochten we ons laten verwennen door de leerlingen van het Agnetencollege. Onze 
haren werden gewassen, ingevlochten, gel in de haren, nagels gelakt.... We gingen op bezoek bij het 
kapsalon Kings and queens, dit was erg leuk. We hebben zelfs in de bibberstoel mogen zitten. 
Bedankt aan iedereen die deze leuke uitstapjes mogelijk maakten. Onze klas werd omgetoverd tot 
een echt kapsalon en we beleefden veel plezier.  

 

 



Project “Dieren” K3A 

 

 

 



Project “Dieren” 
 
De leerlingen van het eerste leerjaar hebben veel geleerd tijdens het project ‘dieren’. We zijn 
naar de volkstuintjes te Peer gegaan om kriebelbeestjes te zoeken. We hadden een kriebelbox 
met veel materialen. De leerlingen hebben veel beestjes gevonden en opgezocht in de 
tabellen.  

Ze hebben er ontzettend van genoten!   



Het 1ste leerjaar op schoolreis 

 

 

 

Op maandag 28 mei vertrok het 1ste leerjaar op 
schoolreis naar domein Pietersheim te 
Lanaken. Er werd fijn gespeeld in de speeltuin, 
we aten allen samen onze picknick op en 
bovendien bezochten we de kinderboerderij en 
deden de kinderen een workshop over bijen. 
Gelukkig bleven de bijtjes op afstand, ze waren 
hard aan het werken om honing voor ons te 
maken!  

 

                  

 

 



Bezoek in 1A 
 
Op vrijdag 22 juni brachten enkele bewoners van Monsheide een bezoekje aan onze klas. Na 
een korte voorstelling werd ons gebarentaal aangeleerd want niet alle bewoners kunnen even 
goed spreken. 

Uit een kort testje bleek dat we snel hadden bijgeleerd.  

Op dinsdag 26 juni werden wij verwacht om een kijkje in hun wereld te komen nemen. 

We bezochten in kleine groepjes de snoezelruimte, het dierenparkje met het klankenbosje,de 
ateliers en de sporthal. Daarna konden we genieten van een lekker ijsje samen met de 
bewoners. 

Het  was een fijne ervaring. Echt top! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Een geweldige schoolreis! 
 

In de ochtend gingen we met de auto’s van de papa’ en mama’s naar het station van Neerpelt . 
We moesten wachten tot de trein er was. 
We moesten 40 minuten in de trein zitten. 
Daarna mochten we gaan spelen in speeltuin “Het Netepark “. 
In de speeltuin hebben we ook onze boterhammen opgegeten. 
In Hidrodoe kon je allerlei proefjes met water doen. 
Er was ook van alles te zien : waterkanonnen, waterparaplu,x-box,. 
Je kon ook zien hoeveel water je verbruikt op een dag . 
In Hidrodoe was er ook een wetenschapsshow. 
Op het eind van de dag mochten we in het winkeltje iets leuks kopen en kregen we van de 
school een plastic beker. 
Daarna wandelden we terug naar het station van Herentals. 
Weer de trein op en even later kwamen we weer aan in Neerpelt ! 
 

Wat een leuke dag ! 
 

Charlotte, Elena, Janne en Lasse 
3A 
 

Project dieren 
 

Dit jaar was het project over dieren. 
 

Daarom gingen we op bezoek bij de dierenarts Rita. 
Ze woont heel dicht bij onze school, bijna in dezelfde straat. 
Een man bracht 6 puppy’s en die moesten allemaal gechipt worden. 
De hondjes kregen ook allemaal een spuitje. 
Dat was zielig want de hondjes jankten een beetje. 
Het waren heel lieve hondjes, we mochten ze allemaal eens op de schoot houden. 
Rita zei dat we ze op een goeie manier moesten vasthouden. 
We mochten ook vragen stellen aan Rita. 
 

De dag na het bezoek aan Rita kwam Robby naar onze school. 
Hij had een hond bij ; die heet Boulit. 
Hij kon allerlei kunstjes : hij sprong 1 meter hoog, beet in een grijparm en liet niet los ook 
niet toen we er met 3 leerlingen aanhingen. 
Hij kon heel goed op de picknicktafels springen. 
Boulit luisterde ook heel goed naar baasje Robby. 
Robby vertelde dat als je een vreemde hond wil aaien je dit altijd eerst aan het baasje moet 
vragen. 
 

Dieter,Dilara en Marie-Lore 
3A 



 

 

Het 3de leerjaar heeft in de maand april met lego kunnen experimenteren.  
We hebben eerst klassikaal een krokodil gemaakt met de lego-blokken aan 
de hand van een stappenplan op de computers. Nadien hebben we deze 
krokodil kunnen programmeren zodat zijn bek open en dicht kon. Er zat 
ook een sensor in die we konden gebruiken om de bek te laten sluiten als 
er een voorwerp voor de sensor kwam.  
Nadien hebben we per twee zelf een voorwerp gemaakt met de blokken en 
het stappenplan.  
Ook konden we deze daarna programmeren. De vogels konden draaien, de 
tol kon afgeschoten worden, de leeuw kon omhoog en omlaag.  
 
Het was heel erg leuk en leerrijk.  

 

 

 



 

 



Wij zeggen dank! 

Op het einde van het vierde leerjaar blikken we terug op het afgelopen schooljaar. We zijn 
dankbaar voor alles wat we hebben mogen meemaken. De leerlingen van het vierde leerjaar A 
kregen de opdracht een dankgebed te schrijven. 

 
Lieve God, 

Ik dank u dat ik hier naar school kan gaan. 
Ik dank u dat ik op de wereld sta! 

Dank u voor de prachtige natuur en de mooie dieren. 
Dank u voor de vrijheid en het leven. 

Dank u dat ik er ben. 
U bent altijd in ons hart! 

Amen 
Sarah 

 

 

 

 

Goede Heer, 
Ik vind het top dat ik met u praten kan 

en dat ik u alles vertellen kan. 

Ik ben dankbaar voor de liefde die u geeft als u me weer raad verleent. 
Ik vind het fijn dat ik u heb 

Omdat u er bent als ik het moeilijk heb. 

Amen  
Ilias 

                               



         

 

 

  



 



 



 
Het kunstwerk: "mAgnetisch talent" 

De leerlingen van het vierde leerjaar kregen de opdracht om een mooi kunstwerk te maken 
voor in de hal.  
Kijken jullie mee hoe dit gebeurde? 

 

Samen met de keramiekkunstenaar Halil, begonnen we aan het kunstwerk. We maakten eerst 
bollen uit klei. 

 

 

 

 

 

De bol werd in 3 verschillende maten gemaakt.  

Nadien moest de klei in de oven. 

 

 

 

 

 

In deze oven werd de klei gebakken.  

Kijk eens hoe groot de oven is! 

 

 

 

 

De nieuwe klei werd door enkele sterke leerlingen uit  

de pers geduwd. 

 

 

 

 

 



 

Elke leerling kreeg één stuk klei om  

mee aan de slag te gaan. 

 

 

 

   Het maken van de mannetjes begon  

met het snijden van de beentjes. 

 

 

 

 

 

Het lijfje werd opgevuld met het krantenpapier zodat 

 de klei niet in elkaar zou vallen. 

 

 

 

 

 

De beentjes werden dichtgemaakt door met de vork te krassen en de klei nat te maken. Nadien 
rolden we een bolletje voor het hoofd en lange  'slangen' voor de armen. 

                               

 

 

 



Halil en zijn vrouw Lieve maakten leuke composities van de mannetjes. 

 

Enkele juffen gingen, na het bakken van de mannetjes,  

naar Halil om het kunstwerk te glazuren. 

 

 

 

 

 

Eindelijk was het kunstwerk klaar om opgehangen te worden!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"mAgnetisch Talent" 
 





Belangrijke data schooljaar 2018-2019 

Vr 31/8/18: openschooldag van 17-19 uur 
Ma 3/9/18: eerste schooldag, boekentaswijding 
Woe 26/9/18: studiedag, leerlingen vrij 
Woe 17/10/18: studiedag, leerlingen vrij 
Zat 20/10/18: puzzeltocht 
Ma 29/10/18- zo 4/11/18: herfstvakantie 
Do 6/12/18: lokale verlofdag 
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: 17.30 uur proclamatie 5-jarigen, 19.30 uur leerlingen 6de leerjaar  
Vr 28/6/19: laatste schooldag, ’s middags begint voor de kinderen de vakantie 

 

 
 

 


