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Ook Mariagaarde gaat naar de stembus!
Op 14 oktober gingen ook de leerlingen van
Mariagaarde stemmen!
Het derde en het vierde leerjaar organiseerden
de schoolverkiezingen. Klasdoorbrekend werden
de leerlingen ingedeeld in groepjes of partijen.
Elke partij zocht een originele naam en stelde
een programma op. Hiervoor voerden ze met
plezier campagne op de speelplaats.
Op 12 oktober om 13.30u was het dan zover.
Alle leerlingen van het 2de, 3de,
4de, 5de en 6de lj gingen met
hun oproepingsbrief naar het
stembureau.
De leerlingen van 3 en 4
bemanden het stembureau en keken na of alles
naar behoren verliep. Nadien werden de
stemmen geteld.
“Mariagaarde Eerst” was de winnende partij.
Deze partij met als lijsttrekker Nano Alénis en
met partijleden Bukrija Krasnici, Jasper De Vos,
Mila Wens en Xander Mintjens, overtuigde de
meeste kiezers.
Hun programmapunten werden besproken met
de directie.
Enkele mogelijke verwezenlijkingen :
 Leuk belsignaal
 Warme dranken in de refter tijdens de
winter
Knap gedaan aan alle deelnemers, jullie deden
dat super!!
Juffen van 3de en 4de lj

Malskes
 Warm eten in de school
 Geen afval meebrengen
 Pratende afvalbakken
zoals in de Efteling

Mariagaarde Eerst
 Schuin afdak voor ballen
 Schoolbel met leuk liedje
 Warme soep in de winter

JKE




Meer speeltuigen
Voetbalmateriaal
Meer banken en
schommelbanken

Naar het gemeentehuis
op 12 oktober
In voorbereiding op onze
schoolverkiezing bezochten de
leerlingen van het derde en
vierde leerjaar het gemeentehuis.
Hier kregen ze een leuke
rondleiding langsheen de
verschillende diensten. Ze
mochten hun eigen naam
opzoeken in het
geboorteregister, maakten kennis
met een schepen, mochten
plaatsnemen in de raadszaal.
Zelfs namen ze een kijkje in de
trouwzaal.
Tot slot kreeg ieder nog eens een
leuk aandenken. Dank je wel aan
het vrijwillig personeel van het
gemeentehuis!

VBM




Glijbaan en klimmuur
Leeshoek met zetels
Voetbalveld

IMMIT
 Zandbak
 Meer natuur
 Trampoline

CDB





Een schuin afdak zodat de
ballen eraf rollen
Trampoline
Warm eten in de refter

MG
Wij komen op voor de natuur, onze
school en de dieren in nood

M.A.G.
 Klimrek
 Voetbaldoelen
 Leeshoek

KDM




Kinderboerderij
Klimrek
Doolhof

De dag na de verkiezingen in de kleuterklas
van juf Marij
Warre : “Juf, bij ons in de straat woont een nieuwe
directeur. En dat is een mevrouw!”
Juf Marij : “Is dat een directeur van een circus of van
een school of van een fabriek?”
Warre : “Neen juf”
Een uurtje later :
Warre : “Juf, die directeur woont in de Ticheltij en die
noemt Sanne.”
Toen herinnerde de juf zich een gesprek van ’s
morgens in de leraarskamer. De huidige burgemeester
blijft nog 3 jaar en wordt dan vervangen door “Sanne”.
De directeur, een mevrouw, wordt dus de nieuwe
burgemeester.
Twee koeien zitten in het bad. Zegt de ene koe
tegen de andere : “Mag ik jouw washandje even
lenen want mijn vlekken gaan er niet af!”
Twee katten lopen door de woestijn.
Zegt de ene kat tegen de andere
:”Wat een grote kattenbak hier he!”
Er liggen twee bananen in bed. Zegt de ene
banaan tegen de andere : “He seg, ga eens
recht liggen!”
Het is geel en zit op een stoel. Wat is
het? Een zitroen!
Twee slangen komen mekaar tegen in het
moeras. Zegt de ene tegen de andere : “Ik hoop
dat ik niet giftig ben.”
“Waarom?”
“Omdat ik net in mijn tong heb gebeten!”

KAATJE VIERT FEEST
Een paar weken geleden vingen juf Shaula en juf Mariëlle iets op over een wedstrijd van
Ketnet. Een bezoek winnen van Kaatje aan onze school? Die kans wilden ze niet laten liggen!
Op 25 september mochten alle kleuters verkleed als Kaatje of Kamiel naar school komen.
Samen met alle kleuters en kleuterjuffen werd er “geschuddebold” op de muziek van Kaatje.

Dat leverde een leuk filmpje op dat naar Ketnet werd gestuurd. Spannend!
Bats! Vlak voor de herfstvakantie kregen onze kleuterjuffen het bericht dat we bij de
winnaars zijn!
Op 6 november was het zover, we kregen bezoek van Kaatje op school. Onze kleuters hebben
gezongen, gedanst en geschuddebold met Kaatje. Het was zowel voor de kleuters als voor de
juffen een superleuke en onvergetelijke namiddag!
Ook bedankt aan onze fantastische ouderraad voor de prachtig versierde cupcakes waarvan
ook de lagere school én Kaatje hebben kunnen genieten!!

School in de kijker

(uit de nieuwsbrief voor alle scholen van Vorselaar)

Kaatje stapt mee met GVBS Mariagaarde Westmalle
Vanuit het jaarthema ‘Stap je mee’ wilde het schoolteam met de kleuters op stap gaan met
Kaatje van Ketnet. In het teken van de tiende verjaardag van Kaatje werd een wedstrijd
uitgeschreven: scholen konden een filmpje insturen waarop kleuters mochten zingen en dansen
op haar liedjes.
De school vindt bewegen en ICT belangrijk: dansen kunnen kleuters als de besten,
de kleuterleidsters moeten goed oefenen met camera en computer… dus ging men aan de slag.
Het ingestuurde filmpje zorgde voor een selectieprijs en op dinsdag 6 november kwam Kaatje in
Westmalle op bezoek!
Kronen maken, ballonnen blazen, sterren knippen, een rode loper uitrollen, cakejes bakken en
versieren (met hulp van de ouderraad)… het hoorde bij de voorbereiding van het feest.
Onder een stralende zon verscheen een superenthousiast Kaatje: zij stapte door een haag van
kleuters, toverde in de poppenkast haar vriendjes Kamiel en Victor te voorschijn en danste
nadien met alle kleuters. Iedereen mocht tekeningen afgeven en mee op de foto: het viel op dat
Kaatje oog had voor élke kleuter!

Soep voor Togo
In de week van 19 november mochten wij
soep koken in de lagere school en dit ten
voordele van ons project ‘Maison
Bethanie’, een weeshuis in Togo. Wij, dat
zijn juf Kris (ex-collega) en Greet (leesmoeder). Waarom wij
precies voor Togo kozen? Wel, wij gaan een maand lang
werken in het weeshuis als vrijwilliger. We vertrekken 16 januari 2019 en komen terug
op 15 februari 2019. En dan is het natuurlijk fijn als we hen ook financieel kunnen
ondersteunen. De opbrengst van onze soep bedroeg 660euro (ons streefdoel was 500
euro). Deze opbrengst gaat via ‘De Warmste Week’ naar het project ‘Togo Debout’. We
kregen al reeds een telefoontje van ‘De Warmste Week’ om ons te bedanken!
Maar natuurlijk willen wij jullie bedanken: de directrice, de juffen, de kinderen maar
ook zeker de ouders die mee achter ons project stonden. En vergeten we vooral niet
de leerlingen van het vierde leerjaar . Zij maakten maandag de soep met zelf
meegebrachte groenten, bouillonblokjes, …… !
En of die soepjes lekker waren…???? Zeker wel!
O ja, en als we terug zijn van Togo, komen we
zeker nog vertellen over al onze belevenissen!
Tot dan!
Juf Kris en Greet

Echte wetenschappers!
Het zesde leerjaar deed een wetenschappelijk onderzoek. Ze gingen hier stap voor stap
aan de slag zoals echte wetenschappers dat doen. Wat weten we al? Wat willen weten? Hoe gaan we
het aanpakken? Het onderzoek uitvoeren en een antwoord vormen op onze onderzoeksvraag! We
vergeleken de resultaten. We stellen ze dan ook graag voor!
Onderzoeksvraag:
Hoe kwamen de kinderen van Mariagaarde op maandag 24 september 2018 naar school?
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Onverwacht bezoek in 6B

Wanneer er halverwege de les een poesje door
het raam binnenspringt…
#specialeochtend #nognooitmeegemaakt #hetiseenswatanders #6B

(Na enkele pogingen van verschillende kinderen,
slaagt Ennio erin het poesje te pakken en
hem/haar weer buiten te zetten.)

Week van het bos bij de 4-5Ka en 5Ka
Op een ochtend in oktober kregen de kleuters van jus Sofie en juf
Kristine/juf Shaula bezoek van Gloob en zijn vriendje Pluimpje.
Eekhoorntje voelde zich niet zo goed en we stelden voor dat hij een
week in ons bos mocht komen wonen. Elke dag gingen we met
Pluimpje ravotten in het bos. Samen met hem ontdekten we veel
over de herfst en de natuur. Het was een superleuke week van het
bos!

Kennen jullie Amar nog? Hij zat vorig jaar bij ons in het 2de leerjaar. Doordat
hij verhuisde zit hij niet meer bij ons op school maar nu kregen we toch nog
nieuws van hem : hij werd door het Huis van het Kind verkozen om op te
komen voor de rechten van de kinderen van Malle! Proficiat!!!

Intussen zitten we al enkele maanden in het derde
leerjaar en we hebben het erg naar onze zin. Luister of
lees maar wat wij leuk vinden !

Annaïs

Ik was nieuw op school en kreeg 19 leuke vrienden.

Xenne

Spel van de dag is plezant.

Gus

Knutselen vind ik super !

Ella

Het speelfeest op Torenhof … kei leuk !

Lore

Het museum in Rijkevorsel was leuk.

Natalie

Lekker lange zwembeurten.

Jasper

Turnen bij meester Koen is leuk.

Xander D

Lopen tijdens de middag , op naar de mijl !

Lina

ALLES is leuk in het 3de leerjaar!

Alysha

Ik kan al rekenen tot 1000!

Milan

Hoofdrekenen doe ik graag .

Jinske

Ik cijfer graag tot 1000.

Bukrija

Ik zing graag de Franse liedjes.

Xander M

Dieren tekenen in 4 stappen kan ik goed.

Mia

Samen ontdekken we het nieuwe schooljaar

Stan

Deeltafels zijn leuk. Hoera tafelkampioen.

Elina

Tof, ik mag de juf zijn op mijn verjaardag.

Keyang

Schrijven en taal doe ik graag.

Klara

Hoera, ik typ al flink , ook in de schoolkrant.

Het 5de leerjaar ging voorlezen bij de kleuters.

Hey, wij zijn Simon en Rube. We zijn bij de kleuters gaan
lezen. We kregen een paar kleuters van de juffen en
begonnen te lezen. Soms ging het vlot, anders was het
wel wat moeilijk. We leerden kleuters kennen. Ken jij er
één….? Ik wel. En nu verder met het verhaal. Het is
leerrijk voor ons en voor de kleuters. We moesten van
kleuter of boek verwisselen. Het was leuk! Voor
sommigen toch. De kleuters zijn moeilijk onder controle
te krijgen.

Wil je Mariagaarde beter leren kennen?
Lees dan enkele interviews die de leerlingen van het
6de A leerjaar afnamen.

Reporters van het 3de leerjaar aan het werk!

Nog reporters van het 3de
leerjaar aan het werk!
Ook de andere groepjes
staan op de foto – hun foto
zal in de volgende editie
verschijnen

Omschrijf jezelf in 1 woord
Sportief

Nieuws van juf Kristine, juf Shaula en juf Sofie

Het schietgebedje van juf
Sofie als ze ten einde raad is

“Zoeteminneke,
Maak van ons ……. een
lief kinneke!!”

Schoen, schoen, schoen, schoen,
in de klas van juf Shaula, juf Kristine en juf Sofie,….

Het is niet te doen.
Er valt heel wat te beleven. De kleuters creëerden een echte schoenwinkel . Ze
bedachten zelf een leuke, creatieve en originele naam : “ De schoen – kapoen!” En
werden heel wat ervaringen opgedaan. Zo konden ze voeten en schoenen meten,
schoenen sorteren, schoenen kopen (zelfs met bancontact kon er betaald worden). Er
ontstond een echt realistisch rollenspel tussen de kleuters.
Verder werd er naar hartenlust gewerkt in beide klassen. Schoenen werden
ontworpen speciaal voor “vergeetkoppiet “ , schoenen werden gepimpent, in de
rekenhoek werden schoenen, veters en voeten vergeleken en kwamen er heel wat
rekenhandelingen aanbod.
Het was een super en leerrijk thema waar we nog vaak naar zullen terugblikken.

In het kleuterklasje van juf Mia……………………
Tijdens de voorleesweek kregen we veel
bezoek in onze klas !
Mama’s, moemoe’s, oma’s, en opa’s
kwamen naar onze klas met mooie
prentenboeken. In kleine groepjes konden
we genieten van leuke verhaaltjes!
En of we er van genoten hebben !
juf Mia

Kleurprent

Een leuk weetje vanuit de
turnzaal...
Julie Sels heeft het schoolrecord
verspringen verbroken.
Het vorige record was 3m50, Julie
sprong 3m70 !!!!!!

Wil je Mariagaarde nog beter leren kennen?
Lees dan ook de interviews die de
leerlingen van het 6de B leerjaar afnamen
Interview: JULIE&AMBER
Geïnterviewde: Juf An
Vind je het leuk om turnleerkracht
van de kleuters te zijn?
Ja, ik vind het heel leuk om turnleerkracht
van de kleuters te zijn.
Turnen ze goed mee?
Ja, ze turnen heel goed mee, de ene leert
rapper dan de andere.
Heb je kinderen? En hoeveel jaar zijn ze dan?
Ja , ik heb 2 kinderen. De ene is 3jaar.
En de andere is 1,5jaar.
Zitten je kinderen al op school?
Als ze al op school zitten, zitten ze dan hier op school?
Ja, één van mijn kinderen zit op deze school en hij is 3 jaar.
Hoe ben je op de namen van je kindjes gekomen?
Mijn man koos 3 namen en ik koos 3 namen en
dan kozen we de mooiste eruit en dat werd dan de naam.
Wat is je lievelingsspelletje op school
met de kleuters?
Het kabouterspelletje want de kleuters
moeten erbij nadenken.
Wat was vroeger je lievelingsvak op school?
Mijn lievelingsvak op school vroeger was koken.
Wat wou je vroeger graag worden?
Ik wou vroeger in de crèche gaan werken.

Interview: Nadia
van: Ennio en Femke
Hoe gaat het?
Goed!
Hoeveel jobs heb je al gedaan en de welke?
Te veel om op te noemen.
Hoe kwam je er bij om op deze school te poetsen?
Omdat Simone op pensioen ging en toen mocht ik komen
solliciteren.
Dan hebben we klein vraagje, wat vond je van het interview?
Goed goed goed goed goed!

Interview: juf Hilde De Herdt
Door: Daisy, Shari
-Hoelang ben je al juf?
Van 1989->dus 30 jaar.
-Hoeveel jaar ben je?
50 jaar.
-Welke les vind je het leukste om te geven?
Het allerliefste wiskunde.
-Heb je andere jobs gedaan voor je juf was?
Nee, ik had direct werk.
-Waarom ben je juf geworden?
In het 6de leerjaar zat ik bij een héél strenge juf en ik was
daar heel bang van. Ik sliep daar zelfs ‘s nachts niet van en
toen dacht ik : ‘Ik ga ook juf worden’. Omdat ik dat beter wil
doen, ik weet niet of ik dat beter doe, maar ik ben juf
geworden om het beter te doen dan mijn juf van het 6de.
-Wat vind je van deze school?
Ik vind dat een heel leuke school en toen ik hier voor het
eerst binnen kwam viel het mij op dat het hier heel proper
was, dat de meeste kinderen heel beleefd waren, dat er in
vergelijking met andere scholen niet heel veel ruzie is en dat
er veel leerkrachten waren die ongeveer mijn leeftijd
hadden .
-In welk leerjaar zou je het liefste staan?
Het liefste in het 1ste of het 6de.

-Waarom ben je voor het lager gegaan en niet voor
kleuters of middelbaar?
Ik wil graag iets leren aan kinderen bij de kleuters moet je
soms nog de poep afkuisen en gezicht afwassen en
middelbaar dan heb je altijd maar een uurtje ofzo en ik heb
liever een echte klas.
-Hoeveel kinderen heb je?
Ik heb 2 kinderen: 1 meisje en 1 jongen.
-hoe noemen ze en hoe oud zijn ze?
De jongen is Frank, hij is 24. Het meisje is Annik, zij is 22 en
zij hebben allebei bij mij in de klas gezeten. Annik zelfs 2
keer.

-Voor wat hebben zij gestudeerd?
Annik geeft het 1ste jaar les in een school in Reet en Frank
techniek hij werkt nu voor dingen die kapot zijn te
herstellen.

Interviewers : Fleur en Mila
Geïnterviewde: Juf Shaula

Interview: Juf Martine
Moreno en Finn

Waarom vind je het leuk om kleuterjuf te zijn?
Omdat het leuk is om met kinderen te werken en om ze
iets bij te leren.

Wat heeft u erop gebracht om refterjuf te worden?
Ik wou mijn vrije tijd zinvol gebruiken, ik vind het heel leuk om met kinderen
te werken.

Als je ( later ) kinderen hebt, naar welke school wil je
dat ze dan gaan?
Ik zou dat niet erg vinden, als ze naar deze school
komen, natuurlijk als ik hier blijf ( werken).

Vind u het leuk om refterjuf te zijn?
Ja, als de kinderen meewerken zeker.

Wat wil je nog met kleuterjuf bereiken?
Dat ze elke dag flink naar school komen, en dat ze graag
naar school blijven komen.
Waarom heb je voor kleuterjuf gekozen?
Het is leuk om tussen de kinderen te zitten.
Zit het in de familie, juf/meester zijn?
Bij de nonkels en tantes wel.
Wat wou je vroeger als kind worden?
Eerst iets met diertjes maar daarna iets met kindjes.
Vind je het leuk om op deze school les te geven?
Ja, ik vind het heel leuk.
Luisteren je kindjes goed naar jou?
Ze luisteren soms, maar soms moet ik even iets zeggen.

Zijn er ook nadelen aan refterjuf te zijn?
Als er te veel lawaai is, is het niet zo leuk, dan moet je soms streng zijn en
dat vind ik ook niet zo fijn.
Van welke job droomde u vroeger als kind?
Ik wou vroeger als kind verpleegster of leerkracht worden.
Heeft u vroeger nog iets anders gedaan als job?
Vroeger was ik verpleegster.
Wat vindt u van deze school?
Ik vind dit een goede school, ze zijn hier niet te streng maar ook niet te los,
en de kinderen luisteren meestal wel.
Met welk vervoersmiddel komt u naar school?
Ik kom met de fiets.
Wat doet u in u vrije tijd?
Ik ben hier natuurlijk refterjuf, ik doe het huishouden, ik spreek ook wel
eens af met vriendinnen, ik zorg ook nog voor mijn dochter en ik volg ook
koken en Engelse les.

Wat heb je in de middelbare school gestudeerd?
Secretariaat –Talen
X’jes van Fleur en Mila

Interviewers: Matts en Ziqi
Geïnterviewde : juf Tine
Hoe gaat het nu als juf?
Goed!
Wat vind u positief en negatief aan de school?
Positief dat de kleuterschool en de basisschool en de
middelbare school bij elkaar ligt en negatief dat hier de
grote baan ligt.
Hoe lang ben u al juf?
18 jaar
Als u nu geen juf was wat was u nu dan?
Dan was ik nu verpleegster.
Wat vindt u belangrijk buiten de school?
Mijn familie en vrienden vind ik het belangrijkste!
Heeft u nog andere hobby's
Ja, naaien en koken.
Vindt u het hier leuk?
Mopjes uit 5A
Ja!
Wat vond u van ons interview.
Goed, maar kort.

Interview
Juf Kris
Interviewers Finne en Vic
1. Heb je nog andere jobs gehad dan juf van het secretariaat?
Ik ben kleuterjuf geweest in Mariagaarde, eerst bij de kinderen van 4 jaar en
dan van 2.5 jaar.
2.Heb je kinderen? Zo ja, wat studeren ze?
Ik heb 3 kinderen. Ze zijn alle 3 afgestudeerd. De oudste jongen is een
schrijnwerker, de middelste is een turnleerkracht en de jongste dochter is
een kleuterleidster.
3.Waarom ben je hier komen werken?
Omdat hier toen plaats was en het was dicht bij mijn huis.
4.Wat heb je in de middelbare school gestudeerd?
Handel TSO.
5. Wat wou je vroeger worden?
Moeder en juffrouw.
6.Wat was uw kinderdroom?
Moeder zijn.
7.Wat is uw lievelingseten?
Wok en frieten.
8.Wat wals uw lievelingsvak op school?
Turnen omdat ik dan niet moest nadenken.
9. Waar ga je graag op reis?
Naar overal en liefst altijd naar een ander land.
10. Wat is uw lievelingsdier en waarom?
Ik heb geen tijd om een dier te verzorgen en ik heb ook geen lievelingsdier.

Grappen en grollen van Lander, Yoni, Elisabeth en Solaf uit het 5de lj

Een visser werpt zijn hengel uit in een rivier. De politieman die
voorbijkomt ziet het en vraagt boos:
“Hebt u dat bordje met verboden te vissen niet gezien?”
“Jawel, maar ik vis niet meneer, ik leer mijn pier zwemmen !!!”
Een oude man rijdt in een auto op de snelweg. Hij hoort op de radio dat er een
spookrijder gesignaleerd is.
De oude man zegt : “Ik zie er zoveel?!!”

Kun je hoger springen dan de Eifeltoren?
Ja want de Eifeltoren kan niet springen!
Waarom lacht Jantje als het bliksemt?
Omdat hij denkt dat ze foto’s van hem trekken!!

Ken je de mop van ‘dacht ik al . . . . . ‘?
Nee ………… dat dacht ik al!!
Jantje maakt zijn moeder wakker en zegt : “Mama, je bent je slaappil vergeten
in te nemen!!”

Karel : “Mag ik vanavond op televisie naar de wedstrijd
België – Nederland kijken?”
“Ja, maar slechts één helft, je papa wil de tweede helft
kijken!”
Het is groen en het slaapt – wat is het? Een krop slaap!
Het is zwart met wit en het springt – wat is het? Een springguin
Een man en een vrouw gaan naar een concert. Maar omdat ze een baby bijhebben
mogen ze niet binnen. Zegt de mama tegen de security : “Mag ik binnen als de baby
niet huilt?”
“Ja hoor,” zegt de security.
Een beetje later…….. papa vindt het concert niet goed en zegt tegen de mama :
“Knijp eens goed in de billen van onze baby!!”

Op vrijdag 30 november stond er plots een
caravan op onze speelplaats. Van wie zou die
zijn? Er kwamen heel wat suggesties, van
Sinterklaas misschien??
Maandag 3 december werd het duidelijk. Er
hing een wasdraad met een pietenmuts, een
mijter, witte sokken,….. Nu was het zeker!!
De sint logeerde op onze school!
Woensdagmorgen vonden we zelfs paardenkaka
voor de deur van de caravan!!
We gingen In het bos kijken maar Slecht weer
Vandaag was nergens te bespeuren.
Donderdag 6 december kwam de Sint met zijn
Pieten langs in de klassen. Dank je wel Sint
voor al die mooie cadeaus en al dat lekkers!
Toen we vrijdag tijdens de eerste speeltijd
Buiten kwamen was de caravan en de Sint
verdwenen. Hij was terug naar Spanje;
Tot volgend jaar Sinterklaas!!

De kinderen van het eerste leerjaar kunnen al
letters en woorden schrijven. Kijk maar hoe goed
ze hun best doen!!
r van roos
h van huis
p van pen
k van koek
….
En nog veel meer!

Kleur de eerste en de laatste letter groen

Dag beste kinderen,
Ja hoor, je leest het goed,
Sinterklaas stuurt jullie deze brief!!!
Jullie hadden ons zo’n mooie
tekeningen gegeven op school en ik
weet dat jullie altijd een
schoolkrantje maken.
Wel, ik stuur toch een paar
tekeningen door om in dat krantje
te plaatsen.
Zou dat kunnen? Ze zijn zo mooi …
Lieve groeten van Sint en Piet !!!!

BLIJF UIT DE DODE HOEK !
____________________________
5 en 6 konden dit eerste trimester eens zelf ondervinden wat de ‘dode hoek’ precies is.
Het zijn de plaatsen rond een vrachtwagen, … waar je als fietser niet zichtbaar bent voor de
bestuurder.
Aan de hand van een filmpje werd hen duidelijk gemaakt hoe gevaarlijk die dode hoek wel is. Ze
ontdekten ook dat de bestuurder allerlei hulpmiddelen kan gebruiken om die dode hoek zo
klein mogelijk te houden. Denk dan aan ‘dodehoekspiegel’, ‘trottoirspiegel’, ‘camera’, … . Maar
zelfs dan schuilt het gevaar nog altijd!
Ze kregen dan ook enkele levensbelangrijke tips mee. Toch goed dat jij ze ook eens goed leest
en onthoudt. Het zijn de volgende:
1. Maak altijd oogcontact!
(Als jij de bestuurder ziet, kan hij jou ook zien!)
2. Ga nooit vlak achter een vrachtwagen staan!
(De chauffeur kan daar niets zien omdat hij geen achterruit heeft!)
3. Ga nooit net voor of net naast de cabine van een vrachtwagen staan!
(Je verdwijnt daar uit het zicht van de chauffeur omdat de cabine zo hoog is.)
4. Blijf ver genoeg achter de vrachtwagen als hij naar rechts afslaat!
5. Geef jouw veiligheid steeds voorrang door zelf genoeg afstand te nemen van een
vrachtwagen in alle omstandigheden.
( De bestuurder kan niet alles tegelijkertijd in de gaten houden.)
Tenslotte mochten de kinderen van 5 en 6 zelf op de bestuurderszetel plaatsnemen om te
ondervinden hoe moeilijk het is voor de bestuurder om rond zijn vrachtwagen alles te hebben
gezien. Daar hebben ze veel uit geleerd en het was nog eens ongelooflijk leuk op de koop toe!
Twee vliegen in één klap!

Wist je datjes
Wist je dat :
- er 900 koekendozen verkocht werden
- de kleuters genoten hebben van hun theater Propop, ook de busrit vonden ze
fijn
- wij met de hele lagere school naar de musical Scrooge gaan in Antwerpen
- er vorige woensdag heel wat sporters van 5 en 6 zich inspanden bij de
hockeywedstrijd
- onze 4- en 5-jarige kleuters écht in het kasteel van Westmalle geweest zijn
- onze leerlingen van 3, 4, 5 en 6 ’s middags weer ‘one mile a day’ gelopen
hebben : in februari starten ze opnieuw
- wij blij zijn dat juf Magda, juf Yvonne, juf Anita in de KS en juf Martine in de LS
helpen in de refter

Kastanjes rapen voor de eerste graad
Er was een bericht vanuit het kasteel gekomen dat het een goed
kastanjejaar is en dat we gerust mochten komen rapen.
Zo gingen de kinderen en de juffen van het eerste en tweede
leerjaar op stap, gewapend met een grote plastic zak om de buit te
verzamelen.
We stapten vrolijk tot aan de voordeur van het kasteel waar de
kasteeldame ons vriendelijk stond op te wachten. Ze genoot er van
om al die enthousiaste , taterende kinderen te ontmoeten.
Na een kort praatje en wat vragen van de kinderen, trokken we
richting kastanjebos.
En inderdaad… zo’n massa kastanjes en bolsters hadden we nog
niet gezien.
Bolsters werden opengetrapt en dikke kastanjes werden er
voorzichtig uitgehaald. We raapten en verzamelden dat het een
lieve lust was.
Ook de bolsters en bladeren
verdwenen in de zakken.
Met zware tassen trokken we na
een tijdje terug richting school.

Tot in 2019

