Schoolbelangske
DECEMBER 2016
Beste lezers,
We zijn het schooljaar goed begonnen op onze Gesubsidieerde Vrije
Basisschool Stevoort. Op 1 september mochten we 321 kinderen
verwelkomen.
In de kleuterschool hebben we 107 kleuters, 6 kleuterklassen:
- 2 klassen 2,5-3-jarigen
- 2 klassen 3-4-jarigen
- 2 klassen 5-jarigen
In het lager onderwijs zijn we dit jaar gestart met 214 leerlingen, 12
klassen.

Kalender

OP ONZE SCHOOL

Zondag 22.01.’17

zijn we onszelf

eetdag

accepteren we elkaar

Donderdag 26.01.’17

maken we fouten

gedichtendag

lachen we veel

Vrijdag 22.02.’17

geven we complimenten

carnavalstoet
Maandag 06.03.’17

vieren we feest

startnamiddag Vasten

zeggen we ‘sorry’

Dinsdag 14.03.’17

horen we bij elkaar

boekenbeurs

is iedereen welkom

Zondag 26.03.’17

Ben jij uniek !

familiedag

Het eerste trimester eindigen we met 333 kinderen. We heten de
instappertjes voor de komende maanden alvast heel erg welkom!
Fijne kerstvakantie gewenst !

Saartje Vandenborn
directeur

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Stevoort—www.basisschoolstevoort.be

Onze klassen
Kleuteronderwijs
Klas 1KA : juf Kristien en juf Jorien

Klas 2KA : juf Hilde

Klas 3KA : juf Anita en juf Sielke

Klas 1KB : juf Els en juf Sandra

Klas 2KB : juf Lutgarde

Klas 3KB : juf Ria

Lager onderwijs
Klas 1A: juf Elsie

Klas 1B: juf Nancy

Klas 2A: juf Salie

Klas 2B: juf Ilse

Klas 3A: juf Maggy

Klas 3B: juf Petra en juf Petra

Klas 4A: juf Sandra

Klas 4B: juf Hilde, juf Elsie, meester Joeri

Klas 5A: juf Diane

Klas 5B: meester Joeri

Klas 6A: juf Liesl en juf Ilse

Klas 6B: 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, personeelsadministratie, betalingen, enz… Corry van Doorn doet de boekhouding van onze school.
Dit schooljaar zijn we in zee gegaan met de poetsfirma Sertech uit Diest. Zij zorgen dat de
schoolgebouwen gepoetst worden. Wij danken Angélica en Carla voor de jaren dat zij hier heel
hard hun best hebben gedaan!
Marcel Leurs is onze klusjesman.
De directeur, Saartje Vandenborn, probeert alles te coördineren en in goede banen te leiden.
Binnen het kleuteronderwijs
Juf Sandra (kleuterleidster bij de jongste kleuters) werkt ook als zorgleerkracht.
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 vrijdag 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.

Nieuwigheden

Drankenaanbod
Vanaf 1 september 2016 hebben wij als
school ervoor gekozen om het drankenaanbod aan te passen. Wij verkopen enkel
nog melk, plat water en bruisend water.

Communicatie met ouders
Vanaf 1 oktober wordt er via ‘Gimme’
gecommuniceerd met ouders. Dit is een
digitaal communicatieplatform.
Ouders zullen grotendeels via mail op de
hoogte gebracht worden van belangrijke
gebeurtenissen.

Pedagogische projecten
Techniek in de klas
Reeds enkele jaren hebben we een
techniekmobiel in onze school.
Vooral de oudere kinderen maken hiervan
gebruik , vb. vogelhuisje maken.
Het derde leerjaar werkt ook al enkele jaren
samen met de technische school. Een praktijkleraar komt naar onze school en maakt
samen met de leerlingen
bijvoorbeeld een fotohouder.
Sinds dit jaar hebben de laatste kleuterklas
en het eerste leerjaar zich ook
geëngageerd om activiteiten uit te
werken met een mini-robot,
genaamd de beebot.

Taal aan Z
We zijn dit jaar ingestapt in het project ‘Taal
aan Z’. In samenwerking met de organisatie
CTENO, gaan we 2 jaar op weg om onze
talige activiteiten goed af te stemmen op
onze leerlingen.
We willen de taalleeromgeving nog
krachtiger maken.

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 bevorderen.
Elke donderdag staat een groep vrijwilligers klaar om met onze leerlingen te
lezen. Elke leesmoeder of - vader of
leerkracht neemt een groepje
leerlingen en leest er een 40-tal
minuutjes 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.
DANK aan hen die tijdens de verkeerswerken aan school hun steentje
hebben bijgedragen ! Onze kinderen
zijn heel erg blij met dit engagement !
Ouderraad
Dankzij de inzet van de leden van de
ouderraad hebben onze kinderen op
maandag 19 september kunnen
genieten:

het kleuteronderwijs van een
ritje op de kermis.

Het lager onderwijs van een
drankje en een stukje fruit
tijdens de veldloop.

Schoolviering
Met de lagere school hebben we op vrijdag 9 september de
startviering gehouden. Het jaarthema ‘ samen op weg’ werd
op een fijne manier aangebracht.
Op zondag 27 november vond de schoolviering plaats.
De Advent werd heel warm en talrijk ingezet.
Dank aan alle ouders en kinderen die hier een steentje aan
bijdroegen!

De beweegveertiendaagse
Ieder jaar opnieuw wordt dit vanuit de Scholengemeenschap
georganiseerd. Kinderen aansporen tot bewegen is het doel.
Zowel de kleuterschool als de lagere school deden hard hun
best om van 19 september - 30 september extra te bewegen.
Voor ieder kwartier dat ze buiten de schooluren extra sporten
mogen de kinderen een sterretje kleuren.
In de kleuterschool gaf juf Ann samen met de andere
leerkrachten het startsein. Op maandagmorgen werd er een
dansje met de hele kleuterschool
gedaan.

In de lagere school gaf juf Nadine
tijdens de veldloop het startsein.

Klasdoorbrekend knutselen
In de maanden september en december hebben
het 1ste , 2de leerjaar en 3e leerjaar een namiddag
klasdoorbrekend gewerkt.

Oudere kinderen knutselden van
schoendozen de botsauto’s na.

De leerlingen werden in groepen verdeeld en
knutselden rond het thema “kermis’ en ‘kerstmis’.
In de gang tegenover het secretariaat konden de
knutselwerkjes rond ’kermis’ bewonderd worden.

Leesklasje/kleurklasje

Om de twee weken op donderdag wordt er in de
onderbouw tijdens de middagspeeltijd een half
uurtje gelezen. Iedereen die zin heeft, gaat samen
met juf Dominique naar het klasje waar ze in
boekjes mogen lezen. De andere week kunnen Kersthappening
de kinderen onder begeleiding van juf Maggy Een meer dan geslaagde editie !
wat gaan kleuren.
Vele inschrijvingen zorgden voor
Op die manier proberen we wat variatie in de goed gevulde workshops
speeltijdactiviteiten te brengen.
‘djembé’, ‘circustechnieken’,
‘knutselen’ en ‘bloemschikken’.
Het was een gezellige avond met
talrijke eetstandjes (die zelfs helemaal uitverkocht waren) en standjes waar handmade spulletjes of spulletjes voor het goede doel
verkocht werden .
Dank aan de ouderraad, de vrijwilligers en de
leerkrachten die samen voor deze fijne avond
zorgden.

Veldloop
Op kermismaandag, 19 september, hielden we
onze jaarlijkse veldloop. Iedereen heeft weer goed
zijn best gedaan. Het doel van de veldloop hebben
we zeker en vast bereikt: alle deelnemers deden
hun best om het uit te lopen. Een dikke duim aan
alle kinderen. Ze deden het weer fantastisch!
Ook een welverdiende pluim aan onze sportjuf,
juf Nadine. Zij motiveert elk jaar onze kinderen om
deze sportnamiddag tot een goed einde te
brengen.

Dank aan de ouderraad die zorgde voor een
drankje en een appeltje.
kermis
In de namiddag nam de ouderraad de kleuters
mee voor een ritje op de kermis.
Onder begeleiding van de juffen, de ouderraad en
enkele studenten van Mariaburcht beleefden ze
hier de grootste pret.

Meer foto’s zijn te vinden op onze
website ‘www.basisschoolstevoort.be’

Leerlingenraad
Op 23 september vond onze eerste leerlingenraad plaats. Dit jaar zijn Manon, Liesel, Yoran en
Marie tot klasverantwoordelijke verkozen. De
leerlingenraad komt samen, buiten de klasuren
en vergadert in aanwezigheid van directeur
Saartje.
Ons doel: de leerlingen leren meedenken, meepraten, problemen aankaarten, discussiëren,
luisteren naar een mening, voorstellen doen,
activiteiten organiseren en leren wat realistisch
en haalbaar is.

Fluo top
Van na de allerheiligen- tot krokusvakantie
houden we de actie ‘Helm op! Fluo top!
Naar aanleiding van 50 jaar Pinksteren hebben
alle kinderen en leerkrachten een fluohesje
gekregen. DANKUWEL, pinkstercomité.
Wanneer de kinderen van de lagere school een
fluohesje of helm dragen, mogen ze een
fluosticker hangen op een vergroot fluohesje.
Jullie zien dat ze goed hun best doen om het
vestje vol te krijgen.
In de onderbouw:

Een warm hart !
Begin december kwam Marie Hermans van 6B met
het voorstel om kinderen die het minder goed hebben dan wij, een stukje speelgoed te schenken.
Ze had over een actie gelezen in het krantje van de
Gezinsbond. De bedoeling was om speelgoed waar
de kinderen niet meer mee spelen, maar toch nog
heel degelijk is en er mooi uitziet, te schenken aan
de armere kinderen in ons landje.
Het voorstel werd op de eerstvolgende personeelsvergadering besproken met alle leerkrachten van
het lager onderwijs. Iedereen was onder de indruk
van het warme voorstel van Marie. Er werd dan ook
besloten om gezamenlijk de schouders onder dit
project te zetten en alle kinderen van de lagere
school warm te maken voor dit initiatief.
Op amper twee dagen tijd verzamelden de kinderen
ruim 25 grote dozen speelgoed en één superdoos
die met de kruiwagen moest vervoerd worden.
Dinsdag 13 december brachtklas 6B, de klas van
Marie, alle dozen naar het krantenwinkeltje op het
Sint-Maartenplein. Daar is immers ook een Kariboo!
-punt. Kariboo! neemt de gratis verzending van de
dozen voor haar rekening. Het 5de leerjaar bracht
op woensdag ook nog enkele dozen na.
Wij danken Marie Hermans voor haar voorstel en
we danken alle kinderen die een stuk speelgoed,
een spelletje, een boek of een knuffel hebben meegebracht. Dankzij hen vinden veel arme kinderen
ook een pakje onder de kerstboom!

In de bovenbouw:

Na de kerstvakantie werken we niet meer met
de fluostickers. Maar we hopen dat jullie,
ouders, je kind stimuleren om het vestje te
blijven dragen, zeker met de donkere maanden!
Doe zo verder!

Verhalen van enkele klassen
2KA en 2KB naar het verteltheater “Hekselientje”
in de bib van Kuringen

waar we keken

geboeid luisterden

mee mochten
spelen

dansten

en op het einde een door de schrijfster (An Melis) getekend “Hekselientje”
mochten mee naar huis nemen!

In het derde leerjaar noteerden de kinderen wat indrukken op papier.
Over de herfstwandeling :
Ik vond het fijn omdat ik dingen mocht rapen.
Ik vond het fijn om te wandelen.
Ik vond het fijn om te klimmen en te klauteren.
Ik vond het fijn omdat ik niet kwijtgeraakt ben.
Ik vond het fijn omdat wij een verhaaltje hadden.
Ik vond het fijn omdat de juffen lief waren.
Ik vond het fijn omdat wij iets mochten tekenen.
Ik vond het leuk omdat ik genoten heb.
Olivier

Over de veldloop :
De veldloop was bij de voetbal. Mama’s, papa’s, oma’s en opa’s waren er.
We gingen te voet naar de veldloop. Alle klassen waren er.
En mijn oma was er. En het was heel leuk.
Emile

Het was een leuke veldloop.
Ik was niet 1ste, 2de of 3de maar ik heb het wel gehaald.
Eerst was ik wel een beetje zenuwachtig.
Ik vind ook dat alle andere kinderen het goed gedaan hebben.
Wannes

Over een lievelingsvak :

Mijn lievelingsvak is W.O. omdat je veel bij
kunt leren over de natuur en de middeleeuwen en natuurlijk de oermensen. Er is heel
veel om bij te leren, superleuk is W.O. . Je
kunt veel leren over spinnen en andere dieren en insecten.
Seppe

.

Smak voor de sint
Op 2 december werd er in onze school een voorstelling gebracht met als thema Sinterklaas.Het werd gebracht door één dame en twee pieten. De eerste voorstelling
startte in de voormiddag voor de kleuters. In de namiddag kwamen wij aan de beurt.
De voorstelling bestond uit leuke liedjes die ondersteund werden door instrumenten:soort trom,een gitaar,...Tussendoor deden ze ook nog een leuk toneeltje.Heel
wat kinderen vonden het best leuk en de sfeer zat er wel in.We mochten mee bewegen en meezingen. Keileuk.De liedjes werden ook afgewisseld met gedichtjes met
leuke geluidjes erbij.Zo leek het net of wij in het verhaal zaten.
Dit groepje had al eens een cd uitgebracht met leuke liedjes en een nieuwe cd zat
eraan te komen.
We willen heel graag de ouderraad bedanken. Zij hebben ervoor gezorgd dat wij van
deze voorstelling konden genieten.
Noé en Janne
5a

Sinterklaas
Het is weer zo ver. De Sint was weer in het land en net zoals andere jaren kwam de
sint ook naar onze school. Er waren 3 pieten 1 op het paard en 2 gewoon naast de
Sint. Het was weer heel fijn we kregen een klemmap. En we kregen ook een hampel
snoep. Toen moest de Sint jammer genoeg alweer weggaan.
Yoran en Elke (6A)

Op herfstwandeling
in het 4de leerjaar

Op donderdag 20 oktober stonden we allemaal klaar om op herfstwandeling
te gaan en kon de dag beginnen.
Eerst gingen we naar Guido en Paul Bruyninx, daar zijn we naar de
paardenstallen gaan kijken.
We zijn ook naar de Herk, de paarden en de beemd gaan kijken. In de beemd
zagen we schapen, koeien en kikkers.
Nadat Guido en Paul alles hadden verteld zijn we naar Frannes moeke geweest.
Zij had haar garage klaar gemaakt voor ons. Wat was dat lief! Daarom hadden
wij chocolade herfstvruchten aan haar gegeven.
Vervolgens zijn we naar het sorteerbedrijf van boer Benny Hermans geweest.
Die liet ons van alles van de appelen zien. Zo liet hij ons zien hoe de appels
in de frigo’s bewaard worden. We kregen van boer Benny ook een
heerlijke appel. We zijn ook naar de boomgaard van hem geweest.
Samen met de juffen stapten we dan verder naar de slaboer, om daar ons
lunchpakket op te eten.
Toen begon het ineens heel hard te regenen. Van de slaboer mochten we
binnen schuilen.
De regen was eindelijk voorbij en we gingen verder,
maar jammer genoeg zijn we toen terug naar school beginnen te wandelen.
Eens we aan school aankwamen zat de dag erop.
Maar het was wel een heel fijne wandeling geweest.

.

Marlies Ernens 4B

Onze leuke herfstwandeling
Op donderdag 20 oktober gingen we met het vierde leerjaar op herfstwandeling.
’s Ochtends wandelden we naar onze gidsen Guido en Paul Bruyninx. We gingen eerst naar
de oude paardenstallen kijken. Dan stapten we over de Herk langs de paarden en verder
naar het bommengat. Onderweg kwamen we veel dieren tegen, onderandere de kikker, die
vond ik maar vies. We kwamen aan bij het bommengat, dat vond ik interessant, maar we
moesten al weer verder. We gingen door de koeienwei en daarna wandelden we naar de
Broekstraat.
Even later kwamen we aan bij Frannes moeke. Daar mochten we ons koekje of fruitje opeten en naar het toilet gaan.
We wandelden door de boomgaarden naar de volgende gids Benny Hermans. Bij hem vond
ik het zeer leuk en interessant. Eerst gingen we kijken in de frigo’s. Vervolgens naar de was-,
sorteer- en droogmachine. Daarna gingen we door de boomgaarden wandelen. Daar zagen
we van die besjes die sommige mensen tussen een bloemstukje steken. Die besjes zijn om
de bijen aan te trekken. Bijen zijn trouwens heel slim. Want ze gaan rij per rij en niet hier en
daar een bloemetje bevruchten.
Daarna wandelden we tussen de boomgaarden en zijn we gestapt tot aan de slaboer in de
Egelstraat. Daar hebben we onze boterhammen opgegeten.
Toen we wilden vertrekken begon het ineens hard te regenen en moesten we nog gaan
schuilen. Het was weer gedaan met regenen en we vertrokken verder op wandel.
We gingen naar de Jannnestraat. Bij de familie Houben zijn we naar Tristan zijn schattige
honden gaan kijken.
Maar we moesten naar school. Jammer maar helaas de herfstwandeling zat er op. 
Het was niet super leuk maar super desuper leuk !!!!!!!!!!
Hanne Ballet 4B

.

Vriendschap is waardevol in 6A
Je kunt vriendschap niet grijpen met je hand.
Niet kleuren op een tekening.
Niet halen uit een flesje.
Niet zoeken om de hoek.
Je kunt het niet maken met ruzies en pijn.
Of met een stokje en met wat vuur erbij.
Wij vinden vriendschap heel belangrijk, je moet het echt bijhouden.

TECHNOPOLIS
Op 28 oktober zijn we met de bus vertrokken naar
Technopolis en toen we aankwamen mochten wij
een koek eten. Daar stond buiten een auto die je
kon optillen met een touw en jouw kracht. Dat was
leuk!
Toen we binnen kwamen was er een vrouw die
ons uitleg gaf hoe het daar werkte. We kregen een
bandje waar mee we alemaal leuke dingen mee
konden doen. Zoals bijvoorbeeld:
Je kon je haar statisch laten worden.
Je kon ook met een rolstoel op verschillende ondergronden rijden.
Tijdens de middag gingen we eten, kregen we een
gratis drankje en we gingen nog andere proefjes
doen en al snel was het tijd om naar huis te gaan.
JAMMER!

VOORLEESWEEK
Een tijdje geleden was het voorleesweek. De kinderen van het vierde, vijfde en zesde
leerjaar mochten gaan voorlezen aan de onderbouw. De kinderen die gingen
voorlezen mochten zelf een boek uitkiezen tijdens een eerste speeltijd in de klas van
juffrouw Sandra. Dat mochten ze dan thuis inoefenen. Dat boek mochten ze dan aan
de onderbouw voorlezen. De kinderen vonden het heel leuk dat er kinderen kwamen
voorlezen.
Yoran en Elke (6A)

.
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Ren ver.

Duik diep.
Droom groot.
Lach hard.
Lief leven

Beste wensen voor 2017 !

