Schoolbelangske
JUNI 2017
Beste lezers,
Het einde van het schooljaar is heel nabij. De laatste maanden van het
schooljaar waren maanden vol FEEST !
Het kleuteronderwijs en de klassen van 1e leerjaar tot en met 4e leerjaar
gingen op schoolreis, de jongens en meisjes van het eerste leerjaar vierden
hun eerste communie, mama en papa werden gevierd EN 50 jaar
Pinksterfeesten werden een reuzegroot feest.
Dank aan jullie - kinderen - we werkten, speelden, leerden, leefden.
Dank aan jullie - ouders - die de school het vertrouwen geven om met jullie
kinderen op weg te gaan.
Dank aan alle collega’s, we willen van deze school - jullie school - een
goede en warme school maken.

Kalender
Vrijdag 30.06.’17
12.15 uur:
begin grote vakantie

Vrijdag 01.09.’17

Aan de zesdeklassers die naar het secundair gaan: neem in je hart een
stukje van onze school mee. Bekijk de grote, boeiende wereld, je nieuwe
school met dat stukje ‘basisschool Stevoort’ in je hart.
Lieve kinderen - het ga je goed.
Aan de 5-jarige kleuters: jullie maken de grote ‘sprong’ naar het lager
onderwijs, de ‘grote’ school. Geen kleuter meer, maar wel leerling.
We kijken er samen naar uit!

Eerste schooldag
Maandag 04.09.’17
Ouderavond

Aan iedereen:
Het einde van het schooljaar betekent:

Bovenbouw

Even afstand nemen van het dagelijkse gebeuren, 8 weken niet
naar school en misschien wel op vakantie gaan.

Dinsdag 05.09.’17
Ouderavond

Een tijd van uitrusten. Af en toe doen waar je zin in hebt en
steeds plezier maken. Thuis of ergens anders!

Onderbouw
Dinsdag 12.09.’17

Tijd om op adem te komen na alle drukke gebeurtenissen van
de afgelopen maanden.

Ouderavond
Kleuteronderwijs

Juf Saartje
directeur
Wist je dat van veel schoolactiviteiten foto’s worden
getrokken? Je kan ze bekijken op de website van de
school:
www.basisschoolstevoort.be

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Stevoort—www.basisschoolstevoort.be

Kleine en grote nieuwsjes

Veranderingen binnen het bestuur

Co-teaching

Algemene Vergadering

In de eerste kleuterklas gaan we van start

We nemen afscheid van een paar mensen.

met een nieuw project, namelijk co-

Dank aan Alex Cosemans, Annemie Knops

teaching. Twee juffen verantwoordelijk

en Lut Stiers voor hun jarenlange inzet

voor 1 klas. Een goede taakverdeling en

binnen de Algemene Vergadering.

goede afspraken zullen hier van essentieel
belang zijn. Dit project zal het volgende

Wij heten volgende mensen van harte

schooljaar zeer goed geëvalueerd worden.

welkom binnen de Algemene Vergadering:
Koen Breems, Veerle Declerk, Tom Houbar,
Tine Ooms, Laurent Orens en Peter

Afbraak Den Opper—Bouw nieuwe opvang

Santermans.

‘Het Noppertje’
De tijdsspanne die de Stad voor ogen heeft:

Raad van Bestuur



najaar 2017 afbraak

Ook binnen de Raad van Bestuur hebben



voorjaar 2018 start opbouw

enkele mensen te kennen gegeven dat zij



Winter 2018: Klaar!

graag hun plaatsje afstaan. Wij danken
Marita Breems, Els Dujardin, en David
Marchal. Lange tijd hebben zij zich ten volle
gegeven om deze school op een zo fijn
mogelijke manier te besturen. Heel erg
dank voor jullie inzet!

OP ZOEK naar kleine kistjes
We willen de gang wat opfrissen en zijn op
zoek naar kleine houten kistjes.
In de kistjes kunnen kunstwerkjes van de

De 5 huidige leden zullen de komende drie
jaren vervoegd worden door Tom Houbar
en Laurent Orens. Heel erg welkom!

kinderen geplaatst worden. Tegenover het
secretariaat hangen er al enkele.
Dus moest je een oud kistje hebben staan,
dan is dat heel erg welkom !

Enkele voorbije activiteiten
Cultuur is beleven !
Schoolreis
Het 1e tot en met het 4e leerjaar zijn in april op schoolreis gegaan. Ze hebben zich heel goed
geamuseerd in Mondo Verde. Lees zeker het verslagje van het 4de leerjaar.

Als het kriebelt moet je sporten !
Stichting Vlaamse Schoolsport (SVS)
Elk jaar weer doen we mee met de activiteiten van SVS. Zij bieden verschillende initiatieven aan
en de turnjuf schrijft ons in. In het derde trimester kwamen volgende activiteiten aan bod.
- naschoolse activiteiten
Netbal (5e + 6e leerjaar): Onze leerlingen hebben weer veel plezier gehad tijdens het tornooi
op woensdagnamiddag. In het verslagje van het 5de leerjaar lees je er meer over.
- schoolactiviteiten

Kronkeldidoe: (1e en 2e leerjaar). Een voormiddag sporten gecombineerd met spel in de
sporthal van Alken.
Ijsparadijs (5-jarigen): Een hele namiddag op het ijs in de Schaverdijn.

Sportdag: bovenbouw
Op vrijdag 12 mei vond de sportdag voor het 4e, 5e en 6e leerjaar plaats. Zij maakten onder
begeleiding van de politie en enkele vrijwillige (groot)ouders een fietstocht naar het sportbos van
Kiewit. In het sportbos werden activiteiten ondernomen onder begeleiding van de sportmonitoren van Kiewit. Nadien fietsen ze terug naar school. DANK AAN DE FIETSBEGELEIDERS. Wil je
meer weten, lees dan het verslagje van de leerlingen van het 4de leerjaar.

Sportnamiddagen: onderbouw
In de week na Pinksteren hield de onderbouw sportnamiddagen. Er werd een roulement voor
drie dagen opgesteld: Op de sportvelden organiseerde men een balspel en estafette, op de speelplaats van de onderbouw speelde men levend ganzenbord met sportieve opdrachten en op de
verkaveling werden er opdrachten gegeven met de fiets en een dobbelspel met sportieve
opdrachten.

Wij voelen ons verbonden met anderen !
Broederlijk delen
In het tweede trimester hebben we gespaard voor ‘Burkino
Faso’.
Het mooie bedrag van 2 950 euro hebben we aan
Broederlijk Delen kunnen schenken.
DANKJEWEL voor jullie inzet!

Schoolfeest
Het weekend van Pinksteren is een heel feest in het dorp van Stevoort. Op zaterdag een vierkamp
en op zondag een schoolfeest, Vlaamse kermis, playbackshow en een special act.
Dit jaar mochten we ‘50 jaar Pinksterfeesten’ vieren. Een heel gebeuren ! Tal van activiteiten
hebben dit schooljaar in het dorp plaatsgevonden. Dit hebben jullie vast en zeker ook gelezen in
de speciale Pinksterkrant editie.
Vrijdag voor Pinksteren organiseerden we een projectdag ‘50 jaar Pinksterfeesten’ .
We zijn de dag begonnen met de generale repetitie. Aansluitend hielden we een kleine receptie
op de speelplaats van de onderbouw en kleuters. De ouderraad bood een klein glaasje aan in de
4 kleuren (blauw—geel—rood—groen). Dankjewel, ouderraad !
In de namiddag vond er een klasdoorbrekende muzische activiteit plaats, helemaal in het thema
van de kleuren van Pinksteren.
Het schoolfeest werd ondergedompeld in een ‘terug in de tijd gaan’. De leerkrachten gingen op
zoek naar een dansje/liedje dat ooit in die 50 jaren werd gedaan. Kinderen en leerkrachten
hebben hun uiterste best gedaan om van deze editie een mooi schouwspel te maken. Mooi,
ontroerend, prachtig, kleurrijk, speciaal, …. Woorden die wij in ontvangst hebben mogen nemen
van heel wat toeschouwers. Hartelijk dank !

1e kleuterklas

2e kleuterklas

3e kleuterklas

1e leerjaar

2e leerjaar

3e leerjaar

4e leerjaar

5e leerjaar

6e leerjaar

Een beter milieu en een veilige omgeving begint bij jezelf !
Sam de verkeersslang
Gedurende de maand mei zijn vele kinderen twee weken lang zoveel mogelijk met de fiets of te
voet naar school gekomen. We deden immers mee met de verkeersactie “Sam, de verkeersslang”. Als weekopener en -afsluiter dansten we op het bekende liedje van Zeppe en Zikki.

In de kleuterschool werkten we niet met de slang, maar bedachten een eigen systeem. Er werd
gewerkt met twee bakken: een bak voor ‘een duurzaam vervoersmiddel’ en eentje voor ‘de auto’.
Iedere kleuter mocht elke dag een ‘eitje’ in de juiste bak laten vallen.

Ouders en kinderen hebben zich goed ingezet. De doelstelling (zoveel mogelijk met de fiets of te
voet naar school komen) werd bereikt en alle kinderen kregen als beloning een ijsje!

Onaangekondigde evacuatie-oefening
Heel onverwacht op een maandag in april werd er een evacuatie-oefening gehouden.
Op enkele minuten was iedereen het gebouw uit. We kregen alvast een dikke duim van onze
preventie-adviseur. Merci !

Enkele komende activiteiten !
Donderdag 29 juni is er de officiële proclamatie voor de leerlingen van
het zesde leerjaar. Zij en hun ouders worden door de ouderraad
nadien uitgenodigd voor een kleine receptie.

Vrijdag 30 juni:
om 9.00 uur nog een eindviering in de kerk.
Iedereen is heel erg welkom !

Om 12.15 uur begint dan de grote vakantie …

Geniet ervan !

Bouwwerken en vernieuwingswerken !
Speelplaats Bovenbouw
Tot op heden is de toestand van de speelplaats nog steeds hetzelfde (wortels die het hele
oppervlak omhoog duwen). We hopen hier snel verandering in te kunnen brengen.

Toiletten Onderbouw
In 2014 heeft de onderwijsinspectie ons een bezoek gebracht. Wij kregen toen een ongunstig
advies wat betreft het sanitair in de onderbouw. In mei jongstleden is de onderwijsinspectie
terug langs geweest. Het dossier was reeds binnengebracht op de Stad Hasselt. Wij zijn nu nog
steeds aan het wachten op de goedkeuring. De inspectie heeft ons echter opnieuw een ongunstig
advies gegeven voor het proces dat we tot nu toe gelopen hebben. Dit betekent dat wij een
verbeterplan moeten opstellen waarin wij een duidelijke tijdsschema opstellen.
Met dit verbeterplan kunnen wij om een uitstel van maximum 3 jaar vragen voor het moment dat
zij opnieuw een inspectie komen doen.

Aankoop laptops en iPads

Voor elke klas in de onderbouw is er een laptop aangekocht. Elke kleuterklas krijgt ook een iPad.
Deze ICT-middelen kunnen ingezet worden tijdens hoekenwerk, opzoekwerk, groepswerk,…
Dit schooljaar kregen al onze leerkrachten ondersteuning van de overkoepelende pedagogische
ICT-coördinator. Zij kregen info over tools, programma’s,… Op die manier proberen we de
leerkrachten stapje voor stapje vaardiger te maken in het integreren van ICT binnen de lessen.
Doel van ICT is tweeledig: computer inzetten als het nodig is, als dat het beste is om de doelen te
bereiken én kinderen op een juiste en veilige manier met ICT-middelen leren omgaan.

Verhalen van enkele klassen



1KB vertelt ...

3KB, 5-jarige kleuters bij juf Ria
Verhalen zelf gemaakt met
losse prenten van de vertelschort:
Het verhaal van
Fien, Free, Zoë,Ecrin,
Frasie en Céline
Er was eens een prinses die woonde in
een klein huisje in een grote tuin. Op een
nacht kwam er een gevaarlijke robot. De
robot loopt van het huis naar de prinses.
Hij neemt haar gevangen. De robot werd
zo boos dat hij rode ogen kreeg. Als de
robot rode ogen krijgt, kan hij ervoor
zorgen dat het begint te bliksemen. De
ridder ziet de bliksem en de robot met de
prinses in zijn armen. De ridder gaat de
prinses helpen. De robot en de ridder
beginnen te vechten. De ridder verslaat
de robot en de prinses in bevrijdt. Het
bliksemt nog steeds in de tuin. De ridder
neemt snel zijn magische hoed en legt
deze op de ogen van de robot. Zo zorgt hij
ervoor dat de ogen weer groen worden
en dat het stopt met bliksemen. De ridder
en de prinses leefde nog lang en gelukkig.

Het verhaal van
Thor, Rune, Fons en Lowie

Er was eens een ballerina aan het
dansen in de jungle. Er komt een
gevaarlijke spin aan. De spin
maakt snel veel spinnenwebben
en neemt de ballerina zo
gevangen. De ballerina neemt
haar telefoon en belt haar papa,
de pizzabakker. De pizzabakker
vliegt met het vliegtuig naar de
jungle. Hij gooit een pizza op de
spin en bevrijdt de ballerina. De
spin is helemaal dood. De pizzabakker en de ballerina vliegen
terug naar huis en daar eten ze
samen pizza. En ze leefden nog
lang en gelukkig.

een terugblik op het eers-te

Schoolreis Mondo Verde
Dag iedereen, wij zijn op schoolreis gegaan naar Mondo Verde op 28 april
2017 met het 1ste, 2de, 3de en het 4de leerjaar. In de bus hebben we veel
spelletjes gespeeld zoals: blad-steen-schaar, ik zie ik zie wat jij niet ziet en
we hebben voorgelezen uit
het moppenboek. En dan
kwamen we aan op de parking. We wandelden naar de
ingang en kwamen daar een
klein marktje tegen. Het
eerste land dat we tegenkwamen was Italië. Dan zijn
we door gewandeld naar het
grootste vogelparadijs van
Europa. Daar zagen we een
grote pauw die de weg versperde. Dan wandelden we
de woestijn in. Daar zagen
we kamelen en stokstaartjes. In Portugal zagen we een heel groot paleis. En daarna zijn we naar
de attracties gegaan. Daarna wandelden we naar de witte tijger en de leeuwen. En dan stapten we naar het maki-eiland. Maar jammer genoeg zagen
we geen enkele maki buiten maar wel binnen.
Dan gingen we terug naar de bus. En dan was onze schoolreis gedaan.
We vonden het super leuk!!!!!!

Tristan, Berre en Mathias uit 4B

De schoolreis van 4b in Mondo Verde
Om 08.40 uur vertrokken we naar Mondo Verde en we reden met de bus
een klein uurtje.
Bij aankomst zagen we in de verte de attracties van het pretpark. Eens
binnen waren er mooie bloemen en een klein winkeltje. We zagen de
vogels en de stekelvarkens. Even later bij het restaurant hadden we een
prachtig uitzicht. Daar aten we ons koekje op. Daarna gingen we naar de
Japanse tuin. In het Japans tunneltje was een mooi muziekje. Over

een Japans brugje wandelden we
naar het vogelparadijs. Er waren
veel verschillende vogels zoals de
flamingo, eendjes en zo verder…
Maar het mooiste was de pauw.
Onderweg zagen we dino's.
Gelukkig waren deze niet echt.
Van al dat wandelen hadden we honger gekregen en mochten we even in
de speeltuin. Daarna stapten we door 'Rome'.
Wat later… EINDELIJK!! De attracties met botsautootjes, een piratenschip, een achtbaan, ...
Wanneer we onze tocht verder zetten zagen we de witte leeuw en de
ringstaartmaki.
Met heel veel spijt gingen we terug richting bus.
Van Illiana, Jasper, Izabella, Ignas, Vincent en Byarne

Sportdag in Kiewit
Vrijdag 12 mei 2017 stonden we allemaal met onze fiets en een rugzakje aan de
poort. We gingen naar het sportbos in Kiewit. We reden aan een tempo van 14
km/uur. We hebben grotendeels op de straat mogen fietsen. Toen we een druk
kruispunt moesten oversteken hield de politie het verkeer tegen.
Na een lange rit kwamen we aan in het sportbos van Kiewit en hadden de
meesten honger, dus mochten we ons 10 uurtje opeten. Daarna werden we per

klas gezet om activiteiten te doen. Eerst ging onze klas van de death ride. Dan
schoven we door. We moesten ons en de balken over krijgen, zonder de grond
te raken. Daarna schoven we nog een keer verder naar de speleoboxen. Daar
moesten we door heel smalle gangetjes. Vervolgens gingen we naar het
hoogteparcour. Dat was een beetje moeilijk en als we vielen moesten we een
opdracht doen. Daarna was het hockey. Als laatste gingen we een parcour met
de BMX rijden. De activiteiten waren gedaan en we gingen onze boterhammen
opeten. We kregen als beloning een raketijsje.

Daarna vertrokken we allemaal met onze fiets en ons rugzakje terug naar
school. Eens we aan school aankwamen waren we allemaal moe, want in het
totaal hadden we 28 km gefietst.
Van Vanderstraeten Stiene
Ernens Marlies
Ilsbroekx Franne

Project: 50 jaar Pinksteren
Het 4de, 5de en 6de leerjaar uit Basisschool Stevoort hielden op 2 juni 2017 een
project over 50 jaar Pinksteren. We konden kiezen uit 4 activiteiten: knutselen,
muziek, toneel en bewegen. Een week op voorrand kregen we een wit blaadje waarop
we onze top 3 van de 4 activiteiten konden schrijven. En iedereen van het 4de, 5de en
6de kon zijn 1ste en 2de keuze doen.
Voor muziek maakten we een schudbusje met rijst en strijkparels in de kleuren van
vierkamp: groen, rood, geel en blauw. Daarna mochten we zelf een ritme maken en
dat lukte best. Vervolgens moesten we in groepjes een liedje over Stevoort maken.

Het groepje van Kate, Isabo en Fien J. was echt goed, natuurlijk was de rest ook
heel mooi.
Er waren nog andere activiteiten zoals bewegen. Voor bewegen deden we estafette
in groepjes van 4. We deden van alles met lopen, springen en gooien. Natuurlijk was
dat nog niet alles. We hebben ook nog een parcour van hockey gedaan zoals.
De derde activiteit was toneel. Het thema was Pinksteren dus natuurlijk was dat
ook het thema van het toneel. Eén van de groepjes waren Marlies, Margot, Noor en
Mon. In elk groepje zat iemand van groen (Noor), rood (Mon), geel (Margot) en
blauw (Marlies). Ze moesten een toneeltje maken over vierkamp. Als ze geen toneel-

tje wisten konden ze een kaartje trekken met daarop een hint.
De vierde en laatste activiteit was knutselen. Ook knutselen ging over vierkamp. Dus
maakten we een vriendschapsbandje in de kleuren van vierkamp.
Jammer genoeg zat de dag er toen al op.
HET WAS EEN TOP DAG!!!!!!!!!
THE END
Liselot en Hanne uit 4B

Netbal 2017: 5A + 5B

Liesel en Maïte

Op het begin van de dag zaten we vol spanning te wachten op the moment of truth.
Eindelijk middag!
Het was lekker warm dus besloten de juffen en meesters om buiten te eten.
Als we klaar waren met eten mochten we een beetje spelen. Met ons buikje vol kwamen de mama’s en papa’s ons ophalen om naar Alken te gaan. Aangekomen in Alken
moesten we wachten tot iedereen er was.
Vervolgens gingen we richting de kleedkamer.
We moesten samen met het 6de in EEN kleedkamer dus er was bijna geen plaats meer.
Eerst was er de uitleg en daarna gingen we van start! 
We gingen het eerste spelletje 5A vrijgezellen. Nadien begon ons eerste matchke!
Het was heel spannend maar we zijn toch gewonnen !
En toen opeens…KRAK!!! Tine haar vinger was gebroken!!! Ze mocht nog een paar wedstrijdjes kijken, maar helaas moest ze daarna naar het ziekenhuis 
En dan de bepalende wedstrijd…
5B tegen Ulbeek…
Het was heel stresserend, het stond gelijk. De laatste minuut was het heel spannend.
Nog een punt voor 5B JOEPI we zijn gewonnen !!!
Daar was de prijsuitrijking!
We zaten in de laatste poule.
Even wachten en dan het moment van de waarheid.
De winnaars zijn…

Zeeklassen 2017
We stonden op het punt te vertrekken toen Meester Joeri zag dat Juf Diane niet op de bus zat!
Na dat Juf Diane was ingestapt vertrokken we. Ik zat langs haar en het was heel fijn. We waren
aangekomen in Sea Life. Anaïs, Hannah ,Lore, Marie en Emma zaten bij mij in het groepje. We
hebben een paar vragen niet opgelost. In de shop heb ik voor mijn zus een nieuwe drinkbus gekocht, de oude was stuk, en voor mij een sleutelhanger. Toen gingen we een tijdje in de bus tot
bij de Ganzenpoot, het Albert 1-monument en het museum. We leerden veel bij. Bv. Dat de derde van rechts de IJzer is, en dat ze eerst het kattensas wouden onder zetten. Maar ik had het
meeste oog voor een paar zinnen die op het Albert 1 monument . Nadat we alles daar gedaan
hadden ,gingen we te voet naar het hotel. Ik zat bij Emma? Lore en Marie op de kamer. Ze lieten
ons zien hoe we de bedden moesten opmaken. En daarna deden we het met succes na. Toen we
juist gedaan hadden riepen ze ons voor het eten. Ik zat bij Manon, Julie, Emma, Noé, Lore. Nadat
we gegeten hadden gingen we terug naar de kamer om onze pyjama aan te doen en in slaap te
vallen… Al was het moeilijker te dachten. We bleven tot 00:30 wakker. En waren om 6 uur ’s morgens wakker. Veel geslapen hadden we niet. We hebben ons kunnen bezighouden tot we dachten :tijd voor de juf haar verjaardag van de juf te vieren met KINDER BUENO!!!!! We hebben ons
daarna omgekleed en er achter kregen we nieuwe tafels en ik zat weer bij Manon verassend. Het
had mij wel gesmaakt. Daarna zijn we naar het strand geweest. We zagen daar een ZEEHOND!!!
Het was leuk maar we moesten gaan eten. Allen de soep viel niet bij mij in de smaak. Die middag
gingen we wandelen in de duinen. We waren met een paar kamers in de ene groep en een paar
in de andere groep. We amuseerden ons rot maar toen roken we dat er brand was. Gelukkig was
onze gids Luc de pompier. We speelden toen hij aan het blussen was . We zagen de waarschijnlijke daders en Sam gaf aan de politie de omschrijving. We gingen verder tot bij de andere groep.
We vertelden hen alles. We speelden nog wat en Emma heeft ook zand brokkeltjes van dicht bij
geproefd. Toen we terug op de kamer waren hadden we ons opgefrist. Daarna zij we gaan eten .
We deden er achter onze pyjama aan. Om een activiteit te gaan doen. We eindigden op een gedeelde 2de plaats best goed voor 45 punten. Toen gingen we nog wat dansen en daarna gingen
we slapen (wel wat vroeger). De volgende ochtend moesten we zelfs gewekt worden. Na het ontbijt gingen we minigolven en toen we gedaan hadden gingen we eten en we kregen onze sandwichen mee. Daarna gingen de laatste souvenirs kopen. IK kocht een soort van bal toen stapten we
in de bus op naar de Dodengang. Onderweg naar de dodengang zagen we een oranje wolk en het
was salpeterzuur!!! Jammer genoeg was het gesloten dus we moesten op de dijk wandelen. Daar
achter aten we ons avondeten op en we kregen er ook een drankje. Bij toen alles op was vertrokken we terug naar huis, OOST WEST THIUIS BEST!
geschreven door Louise en getypt door Thalia uit 5B

.

