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De super school !
“ Ik zit op een super school”
Want ik zit op Mariagaarde, elke ochtend weer sta ik met plezier op .
Want ik weet dat ik naar school toe moet .
Ik vind dit een super school omdat ik altijd een smile op mijn gezicht heb!
Op de speelplaats zijn er lachende blije kinderen .
Omdat ze op de super school zitten .
Maar er zijn ook fiere juffen en een fiere turn meester . Elisabeth Wendelen
Inspectie kwam op bezoek in onze school en … bezorgde ons een mooi verslag!!!
Vlak voor de kerstvakantie kregen we te horen dat de inspectie van de Vlaamse Overheid in
januari onze school zou bezoeken.
Bij deze ‘doorlichting’ bekeken zij twee zaken : ‘Hoe ontwikkelt de school haar eigen kwaliteit?’
en ‘Hoe kwaliteitsvol werkt de school?’ In de lagere school zetten ze ‘wiskunde’ en lichamelijke
opvoeding’ in de kijker, in de kleuterschool bekeken ze het totaalpakket. Ze onderzochten ook
het kwaliteitsgebied ‘omgaan met diversiteit’ en ‘kleuterparticipatie’.
Dan was het zover : maandagmorgen lieten de inspecteurs zich rondleiden door kinderen.
Daarna was er tijd voor veel verkennende gesprekken , klasbezoeken en controle van de
veiligheid. Alle collega’s werden erbij betrokken!
Donderdag was er ook een gesprek met ouders en met leerlingen. Op woensdag waren de
inspecteurs er niet. Vrijdag was er tijd voor reflectiegesprekken en werd er afgesloten met
het synthesegesprek.
Het was een spannende week voor iedereen maar op vrijdag kregen we heel mooie woorden te
horen : een sterk gemotiveerd team, warm onthaal naar ouders, mooie leerkansen voor de
kinderen, vele leereffecten, … Dikwijls lazen we het zinnetje ‘een voorbeeld van goede
klaspraktijk’ en daar zijn we terecht fier op!
Ook over de overstap van kleuterschool naar lagere school en van het 6de lj naar het secundair
onderwijs waren ze heel tevreden.
Binnenkort wordt het volledige verslag gepubliceerd, we houden jullie op de hoogte.
Het doet deugd om van externe mensen te horen dat wij kinderen op een zinvolle manier
kwaliteitsvol onderwijs bieden.

Dank aan iedereen die meewerkte aan de gesprekken en dank aan
iedereen die onze school een warm hart toedraagt!

Wat wil jij later worden, als je
groot bent?
Voor onze 6de klassers is het stilaan tijd
voor een studiekeuze… De grote vraag is:
Wat wil ik later worden? Het kan moeilijk
zijn om te bepalen wat voor beroep je over
een aantal jaren wil gaan uitoefenen. Welke opleiding ga ik
volgen? Er zijn een heleboel verschillende soorten
opleidingen en studierichtingen.
Dat onze oud-leerlingen het heel goed doen in hun verdere
leven en een goede basis meekregen in onze school bewijst
deze enquête die we jaarlijks houden. Lees maar eens wat onze
oud-leerlingen van het geboortejaar 1996 deden nadat zij op
12 jarige leeftijd onze school verlieten. (gegevens zijn nog
volop aan het binnenkomen)
Wat wilde je als kind
worden

Hoogst behaald diploma - geboortejaar
1996

Ine Anthonissen
?
Joris Keysers
?
Ine Van Hoeck
Niets specifiek
Inne Seeuws
Psycholoog
Evi Van Hoeck
Dierenarts

HBO5 – verpleegkunde

Yoni Govaerts

Toegepaste Informatica (nog aan studies
bezig)
Bachelor Industrieel Ingenieur
Electronica-ICT
Bachelor Politieke Wetenschappen

Lennert Van Hasselt
Lisse Beyens:
Architect
Rani Wens :
dokter

Momenteel werkzaam als

Bedrijfsmanagement-winkel en Retail

Werkstudent – studie Bachelor in
de verpleegkunde
Werkzoekend

Bachelor Ergotherapie

Ergotherapeute

Bachelor in de Psychologie

Nog aan het studeren voor
Master Psychologie
Medewerker in leercentrum en
Testotheek bij Thomas More
school
Nog aan het studeren KDG

Toegepaste Psychologie – specialisatie
Klinische Psychologie

Bachelor Farmacie

Nog aan het studeren voor Master
IW-EI
Nog aan het studeren Master
Politieke Communicatie
In kader van studies Farmacie
stage bij Janssens Farmaceutica

Dit willen onze 5-jarigen van juf Kristine en juf
Shaula later worden.
Iris : mama

Luca : rode Powerranger
Fré : paleontoloog

Jenne : Nachtwacht Vlad

Xenia : mama, juf of kok
Kaat : kleuterjuf

Mila : mama en dokter

Wout : grondwerker bij Godrie
Kiana : kleuterjuf
Rayvayailo : politie
Nina : werkvrouw bij Godrie
Rik : kleine treintjes besturen in een
pretpark
Yelissa : Kayleen van Nachtwacht

De 4 jarigen uit dit klasje hebben ook al
toekomstplannen :
Lisse : Kayleen van Nachtwacht
Wout H : Nachtwacht Vlad
Maxime : brandweervrouw
William : weerwolf van Nachtwacht

Menno : blauwe Powerranger
Thijs : paleontoloog

Ook juf Sofie was nieuwsgierig wat haar
kleuters later willen worden
Janne : kapper

Mathis : garagist
Ziyi : politie
Loes : kapper
Lou : piloot

Olivia : kapper

Louise : paardrijdster
Noa : dierenarts

Aulona : dino
Teun : politie
Fien : elfje
Axelle : ballerina
Senne : politie
Céline : dierenarts
Youssef : politie

Teken
een lijn
van 1
tot 25.
Wat zie
je?

Jelte : werkman

Beroepen
Je ziet hier 9 beroepen staan. Vul in elke balk een van deze beroepen.
Als je het goed doet zie je in de verticale balk beroep nr 10 staan.

Hiervan dromen onze 6de klassers in 2019 –
we zijn ook even in onze archieven gedoken – wat wilden zij
worden als 5 jarige kleuter?
Amély : kleuterjuf

Wannes : architect
(in 2013 : papa)
Julie Dk: dokter
(in 2013 : verpleegster)

Elise : verpleegster
(in 2013 : verpleegster)
Jelena :
scenarioschrijfster
(in 2013 : juf van het 4de lj

Kato : juffrouw
(in 2013 : dierendokter)

Jade : kleuterjuf
(in 2013 : kinesist)

Viënna :
vastgoedmakelaar
(in 2013 : juffrouw)

Nore : actrice
(in 2013 : ballerina)
Hanne :
kinderverzorgster
Daisy : boerin
(in 2013 : boerin)

Chloë : kleuterjuf

Milan : schrijnwerker
(in 2013 : crosser en
zelf mijn auto maken)

Seppe : soldaat in het
leger
(in 2013 : boer met heel
veel paarden)

Shari :
binnenhuisarchitect

Eliza : dierenarts
(in 2013 : dokter)

Victor: boten ontwerpen
(in 2013 : boer)

Finn : eigenaar van een koffiebar met
zelfgemaakte chocola, taartjes en cakejes
(in 2013 : kapper)
Finne: ballerina
(in 2013 : juffrouw)

Fleur: juf lagere school
(in 2013 : kapper)

Mila : lesgever
paardrijden

Amber : bureauwerk
in een bedrijf

Ziqi : actrice of politie
(in 2013 : prinses)

Femke : actrice
(in 2013 : kapper)

Matts: politie
(in 2012 : piraat)

Ennio : politie FBI
(in 2013 : superheld zoals
Mega Toby)

Julie S: kinesiste en
profturnster

Vic : advocaat
(in 2013 : acteur)
Moreno : lasser
(in 2013 : drummer)

We wensen hen heel
veel succes om deze
mooie dromen waar te
maken!

De leerlingen van het vierde leerjaar zijn échte uitvinders.
Voor elk probleem bedachten ze een oplossing. Lees maar mee…
De foto’s kan je bekijken op de website van onze school.

de omkleedcabine

de vliegende koelkast

Nano

Dylano

de lasermachine
Zili

klerendrone
Rosalie

de lichtsloef
Mila

lactosevrije robot
Mirthe

de veteraar
Hannes & Liam

meat-spray
Arne

de nieuwe fiets
Alessandro

de bb school
Nathan

de gesloten beugel
Jenna

draadloze playstation
Nick

de fly drink
Tibo

de omkleder
Milan

de plu-schoen
Kobe B

elektronische broek

de lichtsloef

de tijddraaier

Rayvallio

Rune

Dany

de peacemaker
Kobe C

the hot-boy
Jorbe

de schoenenvinder
Jonathan

was-slijm

the red- light

Aya

Kiki

de bibbermat
Louis

Grootouders op bezoek bij juf Marij
In de week van 18 maart nodigden wij onze
grootouders uit. Vele bomma’s, bompa’s, opa’s en
oma’’, opi’s, moemoe’s,…….wilden ons leventje in de
kleuterschool wel eens zien en wilden dit vooral ook
eens mee beleven.
Er werden spelletjes gespeeld, een paasmandje
geknutseld, een paaskuiken gemaakt, poppenkast
gespeeld, gesport, veel voorgelezen,…
Wat hebben onze kleuters hiervan genoten!!
Dank je wel lieve grootouders en volgend jaar zijn
jullie weer welkom op ons grootouder feest.
Juf Marij

Nieuws uit de kleuterklas van
juf Kristine en juf Shaula

Gedichten 3de leerjaar
Na de speurtocht op 8 woorden.
De politie met een luis .
De politie en de luis
woonden in het Velpse huis.
De lente komt eraan,
het zonnetje ging aan de hemel staan.
Ik rijd niet met de fiets maar met de jeep .
Terwijl mijn vriend heel hard liep.
Dus dames en heren,
appelen en peren.
Wees niet bang want huttel, tuttel, pruttel,
Velp is onze stad, wisten jullie dat?

Ik rijd met de fiets,
maar niet voor niets.
Ik koop appels en peren,
voor dames en heren.
De politie houdt me tegen,
op de Velpse wegen.
Ik ben niet bang
zegt Keyang.
Niet van een luis
of een muis.
Huttel-tuttel-pruttel,
Weg met de winter….go de lente!

Anaïs, Xenne, Jasper en Milan Horemans

3de lj en juf Ilse

Huttel, tuttel, pruttel
De lente komt eraan,
ik koop ananas en een banaan.
We zien de politie en ik ben bang,
voor een klap op mijn wang.
Ik fiets naar huis
en vind een luis. Oh neen…
Allemaal luizen in de Velpse
huizen!
Natalie, Ella, Klara en Lina

Voorlopige opbrengst van de
sponsortocht Broederlijk Delen:
€ 1664
Mooi zo!!

Wat ziet de inspectie ons toch graag
… onze kleuterschool werd opnieuw
uitgekozen!!!
De onderwijsinspecteurs voeren een
speciaal onderzoek naar kwaliteitsvol
kleuteronderwijs. Zij vroegen om in onze
kleuterschool mooie voorbeelden van
onderwijs te mogen komen bekijken…
natuurlijk kunnen wij dat laten zien!!!!
Dus… op maandag 29 april lopen er terug
inspecteurs rond in onze school!

Op dinsdag 26 maart was het
weer een superleuke dag in onze
kleuterschool! Moemoe Kris en
oma Rita (2 ex-kleuterleidsters
van onze school) kwamen ons
verrassen met een grappig
poppenspel. We hebben goed
gelachen! En wat een
toverkunsten konden die
poppenkastpoppen laten zien. De
knuffels zaten niet in de
toverhoed, maar waren zomaar
verstopt bij de juffen en de
kindjes in het publiek!
Moemoe en oma waren het
poppenspelen nog zeker niet
verleerd! Ze hebben het applaus
dubbel en dik verdiend!
Juf Mia

Mopjes voor beginnende lezers
Een reus zit op het hek.
Ra ra hoe laat is het?
Tijd voor een nieuw hek.

Piet zegt aan Jan : Elke bal moet door het poortje met de juiste letter
Ken je de mop van
‘Dacht ik al’?
De koe moet weg bij de film.
Jan zegt: nee.
Piet zegt: dacht ik al. Ra ra hoe kan dat ?
Een kip loopt tegen de
muur.
Ra ra wat hoor je?
Tok.

Hij riep: boe!

Samenwerking 5 jarige kleuters – 1ste leerjaar
Deze week maakten de 5 jarigen ‘officieel’ kennis
met ons eerste leerjaar : luisteren naar een verhaal,
hakken en plakken met Angelina de klaspop en …
het tellen tot 10 ging reeds heel vlot!
De kinderen van het 1ste lj gingen met plezier even terug naar
hun kleuterklasje van vorig jaar : even goeiedag zeggen aan
hun kleuterjuf, spelen in de hoeken,…. en natuurlijk laten zien
wat ze allemaal al geleerd hebben.
Donderdagnamiddag gingen ze samen op paaseierentocht:
eerst leuke spelletjes en dan op zoek naar de lekkere paaseitjes
van de paashaas.
Na de vakantie mogen ze nog eens terug komen,
samen met mama en papa!!
Tegen het einde van het schooljaar maken we samen onze picknick
klaar en krijgen de kleuters hun eerste diploma :
afgestudeerd aan onze kleuterschool!!!!!
Fijn dat we ze na de vakantie fier met hun boekentas terugzien.
De eersteklassers maken dan graag plaats voor hun nieuwe
vrienden en zij stappen dan vrolijk naar het tweede leerjaar!

Nog enkele mopjes

Het is wit en het zegt:
Tik-tak-tik-tak
Ra ra wat is het,
Een boem-kool.
Het heeft een oor.
Het hoort niets.
Ra ra wat is het?
Een mok.

Tom wil
een bier.
Pa zegt : pas
Er loopt een 0 op de weg.
als je groot
Dan komt een 8 aan.
bent
Zegt de 0:
Tom zegt:
Wat zie je er gek uit.
‘Maar dan
Aandacht – aandachtZit
– aandacht
! te
(door
juf Sofie)
je riem niet
strak?
is het al op.’

Eind januari was er een speciale nieuwsuitzending.
Deze ging namelijk over de problemen die er heersen op
de Noordpool. We zagen uitgemergelde ijsberen. Deze
hartverscheurende beelden gaven het probleem van de
klimaatsveranderingen weer. De kleuters van juf
Kristine/Shaula/Sofie waren zodanig onder de indruk dat
ze zelf op expeditie wilden gaan. We sprokkelden heel
wat informatie bijeen : wat heb je nodig om op expeditie
te gaan? Wat zijn de gevaren? Waar ligt de Noordpool?
….
Toen brak het grote moment aan : op 21 januari
vertrokken we dan met “Malle-Airlines” naar de
Noordpool. Het was een verre reis die zeker de moeite
was.
We deden heel wat ontdekkingen. Zo maakten we
kennis met Kemino, de Inuit, die ons geweldige dingen
leerde. We merkten al snel wat er allemaal aan de hand
was en zochten samen naar oplossingen. Het was een
boeiende en leerrijke ervaring – een avonturenreis om
nooit meer te vergeten!!

Het 5de lj maakte verslagjes van het toneel

Hallo, ik ben Lene en ik ben naar een theater gaan kijken. Het
was leuk en grappig. En er zaten ook goocheltruuks bij. Jo had
een kip bij die ‘Curry’ noemt. Curry is bekend van Belgium’s Got
Talent. Curry kon een moeilijke rekensom oplossen. De man
noemt Jo. Jo kon uit een getekende bowlingbal een echte
bowlingbal toveren. Er was ook een thema. Dat thema was
pesten. Groetjes Lene

Westmalle, 15 februari
In de namiddag was er een toneel in de school. Het ging over een jongen die
gepest werd op school. En in het begin was hij truukjes aan het doen. Hij
toverde een kip en een bowlingbal die uit een boek viel. Het was leuk en
soms ook heel grappig. Er mochten kinderen naar voor komen om iets te
doen. Hij kon stemmen veranderen. Er waren ook 2 boeken verstopt die we
moesten zoeken. Hij had ook een kip bij die de juiste uitkomst kon laten
zien. Het was in de turnzaal. Het 2de, 3de, 4de, 5de en 6de lj kwamen kijken naar
het toneel. Veel vonden het heel leuk.
Lander
Het was een heel leuk toneel. Het ging over
Jo die gepest werd en zijn oma ook vroeger.
Die had een dagboek en ze hebben dat
dagboek gelezen. Er stonden allemaal tips
in om niet meer gepest te worden. Ze
hadden ook nog een mama en papa nodig.
Dat waren 2 kinderen en die moesten
touwen door hun mouwen doen. Dan
hebben ze die gekruist en ze trokken er aan
en het ging uit de knoop. Hij had ook een
kip, Curry, dat was een heel slimme kip.
Iemand had een willekeurige som en Curry
moest uit 4 mogelijkheden kiezen en…
Curry koos de juiste. Echt een top toneel!
Julie

De laatste mopjes
Ik eet een koek.
En nog vier.
En nog vijf.
Ra ra wat heb ik nu?
Ik heb pijn in mijn buik.

Ken je de mop van

Een vis is ziek. Ra Ra wat
is met de vis?
Zijn arm is uit de kom.

het groene hek?
Dat was rood.

Wij hebben aan deze krant gewerkt.

Gedichten uit 6de lj A

Het is lente.
De politie kijkt TV.
Over een welp in Velp met een
luis.
Een huttel – tuttel – pruttel
pruttelt in zijn zwembad.
Ik neem mijn fiets en een
ananas.
Ik ga naar het bos.
Daar woont een vos.
De vos is bang.
Daar was een kat, heel lang.
Er kwam een hond. Weg was
de kat !
Het is feest voor vos!
Chloë

De luis Huttel – Tuttel –
Pruttel woont in een ananas
waar het ook lekker zonnig was.
De politie op zijn fiets.
Die ging naar Velp.
Voor een glaasje melk.
En hij dacht.
Ik ga op pad.
Hij zag daar ineens ook een
ananas liggen.
Ik eet hem op.
Maar de luis was bang.
En hij riep nee nee stop!
Eet mij niet op!
Hap deed de politie en weg was
de luis.

Amély

Wist je datjes uit de kleuterklas van juf Mariëlle
Wist je dat…..
 er 2 kippen uit het kippenhok waren ontsnapt en dat
mijn kleutertjes dit geweldig vonden
 we de voetwassing hebben gedaan in onze klas, zoals
Jezus
 we ook van een laatste avondmaal hebben genoten met
1 brood en wijn : delen met mekaar
 we op zoek zijn gegaan naar de paaskip en dat we ze
gevonden hebben in het kippenhok, en van de kip een
lekker paaseitje hebben gekregen

Nog wat nieuws uit het derde leerjaar
Op 28 maart stond het 3de leerjaar te popelen om op ontdekking te
gaan in de wereld van de techniek. De leerlingen van het
middelbaar maakten ontdekdozen rond techniek : drijven, zinken,
aantrekken, afstoten, bruisen, verkleuren,…..
Met stappenplannen mochten we veel proeven doen en zo
ontdekten we heel wat nieuwe dingen. De groten vertelden ons
wat een chemische reactie was. Wij mochten veel vragen stellen en
zo voelden we ons kleine wetenschappers.
Lang leve de toekomstige professors van het 3de leerjaar!!
Naar aanleiding van Broederlijk Delen
leerde het 3de leerjaar de werking van
de wereldwinkel kennen. Ze leerden
wat eerlijke handel betekent, welke
producten er te koop waren en uit
welke landen ze vandaan kwamen.
Zo brachten we op 29 maart een
bezoek aan de winkel. De vrijwilligers
stonden ons te woord en hielpen ons
met het uitkiezen van onze
producten.
Als dank voor ons bezoek kregen we
nog een lekker fruitsapje aangeboden!
Een aanrader….. hier moet je ook eens
naar toe gaan!

De vijfjarige kleuters, het eerste leerjaar en het tweede leerjaar vierden een
letterfeest.
In groepjes kozen ze de spelletjes die ze wilden spelen : letterbingo, naar een
verhaaltje luisteren, woorden stempelen, ren-je-rot met letters, …
De kinderen van het tweede leerjaar mochten een groepje leiden.

Dit is wat de tweedeklassers er van vonden…
Het buitenspelen en het
stempelen was prettig.
Mijn lievelingsgedeelte was kinderen helpen.
We konden zo’n leuke
opdrachten doen!

Het letterfeest was leuk en leider zijn ook.
De spelletjes vond ik leuk.

Wij waren de groepsleider en
er was een kleutertje dat ik
ken.

Ik heb voorgelezen voor de kleuters.

We hebben in de jungle gelezen!

Er waren overal spelletjes en dat was heel prettig.
Ik en mijn beste vriendin zaten in
hetzelfde groepje.

We hebben een stempelkaart
gekregen.

Het was heel leuk dat de kleutertjes er waren.
Ik vond het
leukste toen we
letterkoekjes
gingen eten.

We hebben allemaal spelletjes
gespeeld en ik vond het spelletje
op het bord het leukste.

Het waren
sportieve
dingen.

Ik zat in een groep met 7 kinderen. 2A was de baas.
De letterkoekjes waren heel
lekker.

Het was
heel tof!

Enkele leerlingen van het derde en het vierde
gingen de uitdaging aan om zich te verdiepen in
een monument / gebouw.
Ze zochten informatie op, maakten een folder,
knutselden het monument/gebouw na en
presenteerden het aan hun klasgenoten.
Hun keuzes gingen uit naar:
-

Jonathan en Xander D: Colosseum
Louise en Kobe C: Toren van Pisa
Klara en Mia: Opera House
Stan en Sterre: Guggenheim Museum
Gus en Mirthe: Burj Khalifa
Rosalie, Tibo en Hannes: Het Vrijheidsbeeld

Het was een leerrijke ervaring voor iedereen!

