
Beste lezers, 
 
Van oud naar nieuw ! 
Van 2017 naar 2018 ! 
 
Alles en iedereen wordt zo snel oud: nieuwe kleren worden “oud” 
van het moment dat ze gedragen zijn; de nieuwigheden die Sint vorig 
jaar bracht, zijn nu al “oud” speelgoed…  
Maar soms worden oude dingen wel eens “nieuw”.   Zo zie je in 
kringloopcentra of op rommelbeurzen hoe andermans afgedankte 
spullen, gewaardeerd kunnen worden als waren ze gloednieuw. Het 
is een kunst hoe sommige mensen erin slagen om oude spullen een 
nieuwe bestemming te geven.  
 
Alleen de natuur slaagt er zelf in om oud én weer nieuw te worden, 
jaar in, jaar uit. 
 
En wij? Kunnen wij onszelf vernieuwen? Of worden we alleen maar 
ouder?  
 
Laat ons, bij de overstap van oud naar nieuw, een bladzijde omslaan, 
het goede meenemen én het nieuwe een kans geven…  
 
Wij wensen jullie daarbij veel geluk!  
 
Een hele fijne kerstvakantie voor iedereen! 

 

Juf Saartje 
directeur 

Schoolbelangske 
DECEMBER 2017 

Kalender 

Zondag 21.01.’18 

Ontbijtdag (door ouder-

raad) in Steborg 

Donderdag 25.01.’18 

Gedichtendag 

Vrijdag 09.02.’18 

Carnavalstoet 

Vrijdag 23.02.’18 

Startnamiddag Vasten 

Dinsdag 13.03.’18 

Boekenbeurs 

Zondag 25.03.’18 

Familiedag 

 

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Stevoort—www.basisschoolstevoort.be 

Voor het nieuwe jaar  geef ik je      
vallende sterren …                                          
dan mag je heel veel wensen doen ! 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Onze organisatie 

We zijn het schooljaar goed begonnen op onze Gesubsidieerde Vrije Basisschool Stevoort.  

Op 1 september mochten we weer heel wat kinderen verwelkomen.  

 

In de kleuterschool hebben we op dit moment 109 kleuters, 5 kleuterklassen:  

 2,5– en 3-jarigen: juf Els en juf Sandra 

 3-jarigen: juf Lutgarde 

 4-jarigen: juf Hilde 

 4-5-jarigen: juf Ria 

 4-5-jarigen: juf Kristien 

 

In het lager onderwijs zijn we dit jaar gestart met 214 leerlingen, 12 klassen 

 1e leerjaar A: juf Elsie 

 1e leerjaar B: juf Nancy 

 2e leerjaar A: juf Salie 

 2e leerjaar B: juf Ilse 

 3e leerjaar A: juf Maggy 

 3e leerjaar B:l juf Petra en juf Petra 

 4e leerjaar A: juf Sandra 

 4e leerjaar B: juf Hilde 

 5e leerjaar a: juf Diane 

 5e leerjaar B: juf Silke en juf Liesl 

 6e leerjaar A: juf Liesl 

 6e leerjaar B: meester Kristof 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nog enkele leerkrachten en vaste medewerkers  

Binnen het basisonderwijs  

 Juf Liesbet is de zorgcoördinator van ons basisonderwijs.   Zij werkt nauw samen met het CLB,                                

stelt samen met de directie het zorgplan op, organiseert de klasbesprekingen en MDO’s,                                                     

heeft overleg met ouders.  

 Noëlla Knaepen is onze vaste secretariaatsmedewerkster en doet leerlingenadministratie, personeels-

administratie, betalingen, enz… Corry van Doorn doet de boekhouding van onze school.                                       

Ingrid Coemans werkt vanuit onze school voor de Scholengemeenschap. 

 Marcel Leurs is onze klusjesman.  

 De directeur, Saartje Vandenborn, probeert alles te coördineren en in goede banen te leiden.  

 

Binnen het kleuteronderwijs  

 Juf Ann is onze turnjuf bij de kleuters. Elke kleuterklas krijgt 2 lestijden per week bewegingsopvoeding.  

 llse Piccard is onze vaste kinderverzorgster. Zij helpt de kleuterleidsters gedurende 9 uur tijdens                              

de toiletmomenten, de eetmomenten en de speeltijden.  

 

Binnen het lager onderwijs  

 Juf Nadine is de turnjuf in het lager onderwijs.  Zij geeft aan elke klas 2 uur bewegingsopvoeding per 

week.  

 Juf Petra F. is onze juf godsdienst en heeft een klasopdracht in het 3de leerjaar.  Eén uurtje per week 

krijgt elke klas godsdienst van haar.  

 

Binnen de scholengemeenschap  

 Sylvio Acciani en Kris Castermans zijn onze ICT-coördinatoren. Zij vangen alle technische problemen 

rond onze computers op maar geven ook uitleg aan onze leerkrachten over nieuwe                                              

computerprogramma’s, werken met een digibord enz…  

 Dominique Kerkhofs is de taalactiveringsjuf. Om de 2 weken doet zij op donderdag talige activiteiten 

met een groepje kleuters of leerlingen uit het eerste leerjaar.  

 Dirk Clerix is onze preventie-adviseur. Hij controleert de veiligheid van de gebouwen en toestellen,         

zorgt voor brandevacuatie-oefeningen enz.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Verbouwing wc’s onderbouw 
Eind oktober hebben wij ons verbeterplan 
bij de inspectie binnengebracht.  
Hierin  hebben wij uitstel aangevraagd tot 
december 2020.  Tot op heden hebben wij 
nog geen bericht ontvangen dat deze                      
uitsteldatum wordt goedgekeurd. 
Na grondig overleg met de architect, Bram 
Nickmans, hebben we een planning                 
opgesteld en zouden de bouwwerken in de               
zomer van 2019 gebeuren. 

Nieuwigheden 

ZiLL - Zin in Leren! Zin in Leven ! 
 
Katholiek Onderwijs Vlaanderen heeft een 
nieuw leerplanconcept opgesteld.  In sep-
tember werd dit goedgekeurd.  Alle katho-
lieke scholen krijgen tot september 2020 de 
tijd om hiermee aan de slag te gaan.  Vanaf 
2020 is het verplicht.  Dit schooljaar hebben 
we ingepland om ons eigen te maken met 
de visie van ZiLL.   

Afbraak Den Opper - Bouw nieuwe opvang 
‘Het noppertje’ 

Het laatste nieuws werd ons vorige week 
meegedeeld.   De afbraak zal nog een beetje 
op zich laten wachten.  De Stad Hasselt 
heeft te kennen gegeven dat Den Opper pas 
na de krokusvakantie zal afgebroken wor-
den.  De bovenbouw kan dus nog even in de 
eetzaal van Den Opper terecht. 

Co-teaching 1e kleuterklas - gat in de muur 
 
Niet enkel voor juf Kristien was alles nieuw, 
maar ook voor juf Sandra en juf Els. 
Tijdens de zomervakantie is er een                     
doorgang gemaakt tussen de vroegere klas 
van juf Kristien en de klas van juf Els.  Zo is er 
een goede verbinding tussen beide klassen 
om het project ‘co-teaching’ te ondersteunen.  
Juf Sandra en juf Els staan samen in de klas 
van de 2,5- en 3-jarigen.  Het klasje groeit aan 
en op dit moment mogen zij elke morgen een 
27-tal kleuters welkom heten.  We ondervin-
den al wel wat voordelen: 
 De ene juf is in de klas, terwijl de andere 

juf een ‘accidentje’ in orde brengt. 
 De ene juf begeleidt een activiteit, de 

andere juf kan meespelen met de ande-
re kleuters. 

 Met twee zie je altijd meer dan alleen. 

Juf Anita ! 
 
Sinds 1 september 2017 is juf Anita Coemans 
officieel op pensioen. 
 

Bedankt voor je inzet ! 
Hetgeen wat je nu staat te doen, 

is genieten van je welverdiende pensioen ! 

Klaswissel 
1 september was voor juf Kristien ook een 
speciale dag.  Zij startte met haar 23  kleu-
ters in de 3e kleuterklas.  Jaren heeft ze de 
2,5-jarige kleuters met veel warmte en open 
armen ontvangen.  Nu heeft ze voor een 
nieuwe uitdaging gekozen en daagt ze de 4- 
en 5-jarigen uit tot ontwikkelen. 
  



 

 

 

Schoolviering 

Met de lagere school hebben we op vrijdag 8 septem-

ber de startviering gehouden. Het jaarthema werd op 

een fijne manier aangebracht.  

Op zondag 26 november vond de schoolviering plaats. 

De Advent werd heel warm ingezet. Het kinderkoortje 

van de school heeft prachtig gezongen.  Dank aan alle 

ouders en kinderen die hun steentje bijdroegen!  

 

De beweegveertiendaagse  

Ieder jaar opnieuw wordt dit vanuit de Scholenge-

meenschap georganiseerd. Kinderen aansporen tot 

bewegen is het doel. Zowel de kleuterschool als de 

lagere school deden hard hun best om van                                  

18 september - 29 september extra te bewegen.  

Voor ieder kwartier dat ze buiten de schooluren extra 

sporten mochten de kinderen een sterretje kleuren.  

 

 

 

 

Enkele voorbije activiteiten 

 

Dank aan onze vrijwilligers  

Een schooljaar starten zonder vrijwilligers is bijna 

ondenkbaar!  

Leesmoeders en leesvaders  

In onze basisschool willen we het leesplezier be-

vorderen. Elke donderdag staat een groep vrijwil-

ligers klaar om met onze leerlingen te lezen. Elke 

leesmoeder of - vader of leerkracht neemt een 

groepje leerlingen en leest er een 40-tal minuut-

jes intensief mee. Een hele organisatie, geleid 

door juf Liesbet.  

Verkeerswerkgroep  

Ook dit jaar kunnen we rekenen op een aantal 

verkeersvrijwilligers. Zij staan elke morgen paraat 

om de leerlingen van de bovenbouw op een                  

veilige manier te laten oversteken. De leerlingen 

worden ook op de kiss&ride zone veilig uit de  

auto geholpen.  

Onze kinderen zijn heel erg blij met dit                          

engagement !  

Ouderraad  

Dankzij de inzet van de leden van de ouderraad 

hebben onze kinderen kunnen genieten:  

- het kleuteronderwijs van een ritje op de kermis.  

- Het lager onderwijs van een drankje en een 

stukje fruit tijdens de veldloop.  

- de kinderen van de bovenbouw van een theater-

voorstelling in het cultureel centrum. 

- de kinderen van het 3e leerjaar van een busrit 

naar het techniek– en wetenschapscentrum in 

Houthalen-Helchteren. 

D—A—N—K 



 

De jaarlijkse veldloop (18-09-2017) 

 

 
 

Op maandag 18 september was er zoals ieder jaar de veldloop.   
Die ging door aan de voetbalvelden van Stevoort.  
De veldloop was bezig.  
We supporterden voor iedereen, maar soms wat harder voor broers en zussen van kinderen van de klas. Iedereen 
liep zo hard als hij/zij kon. Ook al waren ze wat minder snel, toch deden ze hun best. Maar toen stonden wij achter 
het touw. De  spanning steeg en we begonnen te lopen. Na een tijdje ging het touw omhoog en we mochten lopen 
zo hard als we konden. Na ons moesten de jongens nog lopen en zij deden het ook super. Toen iedereen was ge-
weest, was het de prijsuitreiking. We keken er op ons gemak naar tot aan het 5de leerjaar meisjes, want er was on-
weer op komst. We gingen lopend terug naar school. 
De vrijdag erna hielden we op onze speelplaats toch nog de prijsuitreiking voor het 5de en het 6de leerjaar. Je kan 
ook enkele foto's bekijken op deze site.  

                                                                        Louise Legein en Marie Hendrickx uit het 6e leerjaar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Verslagje van het derde leerjaar : 

 

 

 

Op kermismaandag hadden we onze veldloop.           

Ik was blij dat ik de tweede plaats had. 

Ik was moe daarna. Felix was heel kort bij mij. 

Giel was de eerste en had de beker. 

Het was een leuke namiddag.  

https://sites.google.com/a/sgm-zevensprong.be/krisklas6/verslagjes-van-de-kinderen-1/veldloop.jpg?attredirects=0


 

Culturele voorstelling 'Niet vergeten' (29-09-2017) 

 
 
 

De  bovenbouw van Vrije Basisschool Stevoort is vrijdag 29 september gaan kijken naar een theaterstuk bij 
het luisterboek “Niet vergeten”. 
We hebben een zeer mooi toneelstuk gezien in het Cultureel Centrum van Hasselt. Toen we de zaal bin-
nenkwamen, kregen we een koptelefoon op ons hoofd. Toen we die koptelefoon op ons 
hoofd kregen, speelde er een testliedje af .Tijdens het toneel speelden er ook liedjes af; ze 
waren best grappig! Het toneel speelde zich af in de “hersenen” van een persoon. Daar ston-
den overal kasten met laatjes. In elk laatje zit een herinnering die die persoon heeft meegemaakt. De 

mevrouw vertelde ook dat sommige mensen geen herinneringen hebben.Dat is best zielig! Stel je voor 
dat je geen herinneringen had, aan NIKS! De mevrouw maakte ook allemaal grapjes in het to-
neel. Voor het toneel begon, kregen we ook allemaal  een doosje dat op een laatje leek.We 
mochten het pas opendoen als de mevrouw het zei. Dus midden in het toneel zei de me-
vrouw: “Doe de doosjes maar open!”. In elk doosje zat een halve okkernoot. Ze zei dat je er-
aan moest voelen, dat het op hersenen leek. 
Op het einde van het toneel kwamen de man en vrouw van het toneel terug, maar met zeepaardjespakken aan. Die waren 
echt prachtig!  
Kort samengevat :  het was gewoon supercool! 
Wij hopen dat jullie van het verslag genoten hebben ! 
 

Groetjes 
 

Janne Raes & Noé Munoz uit het zesde leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://sites.google.com/a/sgm-zevensprong.be/krisklas6/verslagjes-van-de-kinderen-1/2018_03_23_niet_vergeten_hoge_fonten_tekening.jpg?attredirects=0


 

Herfstwandeling   (13-10-2017) 
 
Zoals ieder jaar is er een herfstwandeling. Dit jaar viel die op vrijdag 13 oktober.  
In de ochtend gingen we met de bus naar Bokrijk. Onderweg naar Kiewit hadden we een 
pauze om ons koekje op te eten (en kastanjes die we nog in Bokrijk hebben geraapt). 
We hebben door het water gewandeld. De zwanen hebben bijna juf Liesls GSM opgege-
ten.  

 
 
 
Tot het speelbos in Kiewit hebben we 7 km gedaan. Daar hebben we op ons gemak het 
middageten opgegeten. Daarna gingen we spelen. We gingen kampen bouwen. Er wer-
den drie kampen gebouwd. 
We hebben ons lekker vuil gemaakt en geamuseerd. Ook al hebben we al die zware tak-
ken gesleept; op het einde konden we er rustig in zitten. Het was heel plezant; alleen de 
terugweg was een beetje vermoeiend. We hebben ten slotte 12 km gedaan. 
De bus kwam eindelijk! Maar jammer genoeg was er geen plaats voor iedereen. Ieder-
een was zo vermoeid en daarom gingen ze op de grond zitten. 
Spijtig was de dag nu al om. Het was superleuk!!! 
 
Groetjes 
 
 
 
 
Lore Wintmolders , Anaïs Dullers  uit het 6de leerjaar 
 
 
 
 
Verslagje van het derde leerjaar : 

 

 
Op vrijdag, 13 oktober gingen we op herfstwande-
ling. 

Wij hebben stenen verzameld. En we hebben vogels 

gehoord en we hebben er zelfs gezien. 

We hebben ook veel dingen gevonden. 

En mijn boterhammen hebben goed gesmaakt. 

En onderweg hebben we nog wat gespeeld.   



  

Uitstap naar Technopolis 

We gingen vrijdag 27 oktober 2017 naar Technopolis . 

Iedereen keek ernaar uit. Sommigen waren er nog nooit ge-
weest; dit was dus hun eerste keer. 

  
Toen we aankwamen, werden de regels uitgelegd. Al snel was iedereen met zijn 
groep weg. De ene groep was boven begonnen, de andere beneden. Wij waren 
met onze groep beneden begonnen. We liepen van het ene naar het andere. We 
lieten een ballon opstijgen, reden in rolstoelen, we voorspelden het weer met een 
beetje fantasie (een beetje veel). Het was al snel middag. We gingen verzamelen 
om te gaan eten. We mochten er een drankje kiezen en een appel nemen. Na de 

pauze gingen we boven de dingen bekijken.  We deden daar veel, bv.: op een spij-
kerbed gaan liggen, we hebben ook in een zeepbel gestaan en op een fiets gere-
den op zo’n 6 meter hoog op een touw! We moesten met de hele klas verzamelen 
bij een kettingreactie en we hebben hem natuurlijk ook bekeken. Daarna hebben 
vooral dingen herhaald en de groep was ook gesplitst. Na nog een paar dingen te 
doen, moesten we terug naar huis en we konden terugblikken op een heel leuke 

en leerrijke dag. 

                                                    Anaïs en louise uit het 6de leerjaar  

 

 

 

 

Verslagje van het derde leerjaar : 

 

  

  
Techniekdag 

Op 27 oktober gingen we met de klas naar 

de techniekdag in Houthalen. 

We maakten eerst de ozobot. Die kon een 

parcours rijden als je hem programmeerde. 

De tweede robot die we maakten was de 

dancerobot. Die kon dansen en moest je  

ook programmeren. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op www.basisschoolstevoort.be onder foto’s vind je nog meer beeldmateriaal. 

Grootouderfeest 

In de week van 12 november werd er in het kleuteronderwijs een grootouderfeest gehouden.  

Grootouders waren welkom op het grote feest.  Hun kleinkind schitterde als een groot sterretje 

op het podium van Den Opper.  Daarna werd er een tasje koffie aangeboden en kregen ze de 

kans om een kijkje in de klas te nemen.  Ze hebben samen met hun kleinkind en andere                     

kinderen fijn gespeeld.  Het was een supertijd! 

Helm op !  Fluo top ! 

Al dansend op het fluolied zijn we deze actie na de herfstvakantie 

gestart.  Van de ouderraad heeft iedere leerling een fluo BOEKEN-

TASHOES ontvangen en elke nieuwe kleuter een fluo HESJE. 

Zo kan iedereen zich zichtbaar en veilig op straat begeven. 

In iedere klas hangt er een leeg fluo hesje.  Wie in fluo naar 

school komt en naar huis gaat, mag een fluosticker plakken.  We proberen zo veel mogelijk               

hesjes vol te krijgen. 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tijdens de voorleesweek (20-24 november) kwamen de jongens en meisjes van het 6de 
leerjaar voorlezen. Wij vonden dat heel erg fijn! 

De kleuters van juf. Lutgarde 



 
 

 

 

Tijdens de middagen van de voorleesweek mochten de leerlingen van het 4de, 5de en 6de               
leerjaar gaan voorlezen aan de leerlingen van het 1e, 2de en 3de leerjaar.   

Hieronder wat sfeerbeelden. 

 



 

 
Sint en Piet 

Sint kwam in onze school een bezoekje brengen op woensdag 6 december.  Samen met zijn Pieten, 

zijn wit paard en zelfs zijn bruin paard trad hij onze schoolpoort binnen.  Het was een reuzeleuk 

feest.  Voor elk kind was er wat lekkers en een klein cadeautje.  

Wist-je-dat ... 

 onze goede Sint en onze zwarte Pieten geknuffeld en gekust werden door een kleuter?  Ze 

ging hen ontzettend missen ! 

 wij ook ieder jaar 2 lieve ‘chocomelkmama’s hebben die op Sinterklaas onze leerkrachten               

tijdens de speeltijd extra in de watten leggen. 

 onze ouderraad en de verkeerswerkgroep zorgen voor de opvang tijdens de speeltijd ! (zodat 

de leerkrachten kunnen genieten van een heerlijk tasje chocomelk) 



  

 

 



 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    De klasvriendjes 

Klasactiviteiten allerlei 

Schrijfdans     bij juf Ann 

                        bij juf Kristien 

Spinnen meebrengen  

     voor ons spinnenhuis -> 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ik & Mijn Lichaam 

                  Thema Fruit 

Ik & Gevoelens 

Kermis uit en in de klas 

Schoentjes gezet ? ......... Joepie !!!!  Schoentjes gevuld !! 



 

 

Vele inschrijvingen zullen zorgen  voor goed gevulde workshops ‘djembé’, 

‘circustechnieken’, ‘knutselen’ en ‘bloemschikken’.  

We hopen dat het een gezellige avond wordt met talrijke eetstandjes en standjes 

waar hand-made spulletjes of spulletjes voor het goede doel  verkocht worden . 

  

Dank alvast aan de ouderraad, de vrijwilligers en de leerkrachten die samen voor 

deze fijne avond zullen zorgen.  

Leerlingenraad 

Stiene Vanderstraeten, Margot Deveux, Noë Muñoz en Robbe Hermans zijn verkozen tot klasver-

antwoordelijken van het 5de en 6de leerjaar. Zij zetelen dus ook in de leerlingenraad.   

Eind november hebben zij de speelgoed– en klereninzamelactie voor Fedasil gesteund.  Deze 

werd georganiseerd door enkele vrouwen van Stevoort.                                 

De leerlingenraad heeft de hele basisschool opgeroepen om  1 kledingsstuk of 1 speelgoedje mee 

te brengen.    Het was weer een warm gebaar !  

DANK aan de leerlingenraad ! 

DANK aan alle leerlingen !  



  

 

 WIJ WENSEN JULLIE: 

 IETS GOEDS, IETS 

 LEKKERS 

 IETS GEKS, IETS 

 GEKKERS 

 IETS AARDIGS, IETS LIEFS 

 MAAR HOE DAN OOK IETS 

 POSITIEF. 
 VEEL GELUK EN GOEDE 

 GEZONDHEID IN 2018. 


