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Beste lezers,
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Zie je die omgehakte boom,
die kale stronk in de aarde?
Ik zie, ik zie wat jij niet ziet …
Zie je het niet, dat kleine uitlopertje,
dat groene takje?
Merk je dat die stronk niet dood is?
Die boom leeft verder,
op een andere manier, dat wel.
Het wordt nooit meer dezelfde boom.
En toch …
Misschien wordt die boom wel veel mooier.
Want dat takje, stel je nou eens voor
dat daarmee een mens bedoeld wordt.
Niet zo één van wie we er al een handvol
hebben gehad,
maar een mens naar Gods hart.
Zie je die voor je?
Ik heb een droom …
Ik zie zo’n mens van God,
Wijs en verstandig, zo eerlijk als goud.
Je kunt hem niet omkopen met geld
of mooie dingen.
Voor armen is hij net zo rechtvaardig
als voor rijken.
Hij vecht niet met wapens
maar met woorden.
Zie je dat?
Geloof je dat zo’n mens bestaat?
Ik wel.

Pinksteren
Een hele fijne kerst voor iedereen!

Juf Saartje
directeur

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Stevoort—www.basisschoolstevoort.be

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 123 kleuters, 5 kleuterklassen:


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



3-4-jarigen: juf Lutgarde



3-4-jarigen: juf Hilde



4-5-jarigen: juf Ria



4-5-jarigen: juf Kristien

In het lager onderwijs zijn we dit jaar gestart met 232 leerlingen, 12 klassen


1e leerjaar A: juf Elsie



1e leerjaar B: juf Nancy en juf Fien



3e leerjaar A: juf Maggy



3e leerjaar B:l juf Petra en juf Petra



5e leerjaar A: juf Diane



5e leerjaar B: meester Gilles



2e leerjaar A: juf Salie



2e leerjaar B: juf Ilse



4e leerjaar A: juf Sandra



4e leerjaar B: juf Hilde



6e leerjaar A: juf Kristel en juf Fien



6e leerjaar B: meester Kristof

Nog enkele leerkrachten en vaste medewerkers
Binnen het basisonderwijs


Juf Liesbet en juf Debbie zijn de zorgcoördinatoren van ons basisonderwijs. Zij werken nauw samen
met het CLB, stellen samen met de directie het zorgplan op, organiseren de klasbesprekingen en
MDO’s, hebbenoverleg met ouders.



Noëlla Knaepen is onze vaste secretariaatsmedewerkster en doet leerlingenadministratie, personeelsadministratie, betalingen, enz… Corry van Doorn doet de boekhouding van onze school.



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


Meester Tom is onze nieuwe turnleerkracht in het lager onderwijs. Hij 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 Kristof Robben 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.

Wat nieuwsjes en activiteiten
Juf Nadine !
Sinds 1 september 2018 is juf Nadine
Thomassen officieel op pensioen.

Wij zijn blij met onze vrijwilligers !

Bedankt voor je inzet !
Hetgeen wat je nu staat te doen,
is genieten van je welverdiende pensioen !

Afbraak Den Opper - Bouw nieuwe opvang
‘Het noppertje’
Den Opper is verleden tijd. Met spijt in het
hart hebben we afscheid genomen en heeft
de afbraak in de zomervakantie
plaatsgevonden. Net zoals jullie zien we de
bouw van de nieuwe opvang stilletjes
vooruit gaan.

Verbouwing wc’s onderbouw
We zijn volop bezig met het dossier in orde
te brengen voor de subsidie-dienst Agion.
Normalerwijze kunnen we de planning om in
de zomer van 2019 de bouwwerken te starten en af te ronden, waarmaken.

Leelingenraad
Kobe Geladé, Fons Hendrikx, Marlies Ernens,
Mon Liefsoens zijn verkozen tot
verantwoordelijken voor de leerlingenraad.
Voor de tweede graad in november hebben
we ook 2 leerlingen van het 4de leerjaar
uitgenodigd. Meester Tom heeft samen met
hen een brainstorm gedaan rond de nieuwe
speelplaats. Leuke ideeën zijn er uit de bus
gekomen ! Nu nog bekijken wat er kan
gerealiseerd worden.

EN DE ZOVEEL ANDERE VIJWILLIGERS DIE WE
NIET IN EEN GROEPJE KUNNEN PLAATSEN

D-A-N-K-U

Schoolviering
Met de lagere school hebben we op vrijdag 14 september de startviering gehouden.
Het jaarthema ‘ stap je mee?’ werd op een fijne manier aangebracht.
Op zondag 2 december vond de schoolviering plaats. Ondanks de verfwerken in de kerk
werd de Advent heel warm ingezet. Het kinderkoortje van de school heeft prachtig
gezongen. Dank aan alle ouders en kinderen die hun steentje bijdroegen!

Helm op ! Fluo top !
1A, 2B, 4B en 6B hebben het ondertussen al klaargespeeld om
de fluobeker te winnen.

Onverwacht komt juf Saartje de klas binnen om te tellen
hoeveel kinderen een fluohesje of fluohoes ‘s morgens dragen.
De klas die het hoogste percentage heeft, wint de fluobeker.
Onze bevindingen: kinderen moeten gemotiveerd blijven
worden om een gewoonte te maken om het fluohesje te
dragen.
Motiveren gebeurt door de leerkrachten en we hopen dat
ouders, grootouders, … dit ook doen!
Zelfs een korte wandeling van de auto tot de schoolpoort
gebeurt best zo veilig en zichtbaar mogelijk !

Arktos maakt je rustig
Het vierde leerjaar nam deel aan een project. Daar leerden we om rustig te blijven. Astrid leerde ons dat. Ze gaf ons tips, één van die tips
was de vier V’s: Vechten, Vriezen, Vluchten en Vastpakken. We speelden spelletjes om dat te leren. En daarna leerden we de drie A’s. Aandacht, Adem en Aarden. Eigenlijk waren dat allemaal tips om rustig te
blijven. We hebben er allemaal veel uit bijgeleerd.

geschreven door Willem,Stef en Evert. (4A)

Van maandag 19 november tot vrijdag 23 november
was het voorleesweek op onze school .
En op donderdag zijn de zesdes gaan voorlezen.

6B is bij de kleuters gaan voorlezen en 6A is bij de kinderen van het
eerste leerjaar gaan voorlezen. We hebben eerst goed geoefend in onze
klas en daarna moesten we ons boekje voorlezen voor onze klasgenootjes.
Onze klas, 6B, is gesplitst in 2 groepen : één groep is naar juf
Kristien gegaan en de andere is naar juf Ria gegaan. In de kleuterklas kreeg iedere zesdejaars 4 tot 6 kinderen om aan voor te lezen.
Als je eerder klaar was, moest je vragen waar het boekje over ging.
De kinderen waren flink en ze luisterden ook goed naar het verhaaltje. Als we helemaal klaar waren, moesten de kinderen van juf Ria
klappen voor de voorlezers.
Hier kan je een paar foto’s bekijken van kinderen die bij juf Ria zijn
gaan voorlezen.

En hier van de kinderen die naar juf Kristien zijn gegaan.

Meer foto’s kan je bekijken op de website van onze klas : KrisKlas6.
Wie wou, mocht op vrijdag ook bij de andere klassen gaan voorlezen in
de onderbouw.
Dat waren de voorlezers en dat was de voorleesweek van het zesde
leerjaar.
Ilyana Vandebosch en Eva Wouters, 6B

Voorleesweek

Het 4 de 5 de en 6 de gingen voorlezen voor de onderbouw. Dat was van 19 tot 23
november . Iedereen die wou mocht 1 boek voorlezen . We kozen allemaal een mooi boek uit.
Het 5de begon op maandag en dan wij -het 4de- en als laatste ging het 6de op vrijdag. We vonden
het allemaal leuk om voor te lezen!

We denken dat de onderbouw het ook leuk vond . We mochten maximaal per 2. Iedereen heeft
het zeker goed gedaan . Als we klaar waren mochten we vraagjes stellen over het boek. iedereen heeft het zeker goed gedaan .
We vonden het een goed idee van de school om voorleesweek te houden .
het was tijdens de speeltijd . We hebben er allemaal van genoten .
Als we klaar waren moesten we de kinderen veilig naar buiten brengen; en ook dat verliep
allemaal goed.
Paulien, Elien, Siska (4A)

Niveaulezen
De werking van het niveaulezen hebben we dit jaar licht veranderd. Voorheen gingen een aantal
leesmoeders ook in de bovenbouw nog met kinderen lezen. Dit jaar hebben we dit anders
aangepakt.
Op donderdagmorgen starten we met de leesmoeders in de onderbouw. De kinderen van het 2e en
3e leerjaar worden in groepen verdeeld en lezen met een leesmoeder of natuurlijk leesvader! De
kinderen van het 1e leerjaar sluiten hierbij aan van zodra ze kunnen lezen. Er zijn zelfs nu al kinderen die meedoen!
In de bovenbouw wordt de bel om 10.00 uur geluid en elke klas start met lezen tot 10.20 uur. In de
klassen wordt het lezen telkens wat anders aangepakt: even leest de juf voor, daarna nemen de kinderen hun boek, er wordt al eens met partner gelezen, speeddaten met boeken, … We hopen zo dat
kinderen meer plezier krijgen in het lezen.

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


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 kindercrèche op het solidariteitsplein ook een bezoekje heeft ontvangen van Sinterklaas.

Bezoek van de Sint
De Sint kwam met zijn paard.
Het was op donderdag, 6 december ’18.
En het was in de turnzaal.
Het 1ste, 2de en 3de waren daar.
We hebben veel speelgoed gekregen : ballen, pittenzakjes,…
Dus hadden we ’s middags veel speelgoed.
De Pieten zijn in onze klas geweest.
Victor (3B)

Met de letters van SINTERKLAAS maakten we volgende woorden:

Met de letters van ZWARTE PIET maakten we volgende woorden:

Met de letters van STOOMBOOT maakten we volgende woorden:

islam - loranne - sam - juul - juliette - lucas - remco

lennert - jasper - zsofi - noah - elias - jindra
annedorthe - seppe - julie - thibeau - sverre


Sporten is gezond
De kinderen van het derde leerjaar zijn al bijna echte journalisten :
Dat kun je merken aan hun mooie, zelfgeschreven verslagjes !

De veldloop
De veldloop was heel leuk, want ik was niet meer de laatste.
Maar ik vond het niet leuk dat de jongens en de meisjes
apart moesten lopen.
Ik heb op mijn allerbeste gelopen.
Het was ook heel fijn dat omi, opa en papa kwamen
kijken.
Het was op 21 september 2018.
Elise V. (3B)

Alles met de bal
Het was in de sporthal van Nieuwerkerken.
Het was op vrijdag, 30 november ’18.
Alle klasgenootjes en juffen gingen mee.
We deden alles met verschillende ballen.
We hebben gegooid met de ballen.
Het was heel leuk.
Aline (3B)

Speeltijd!

Maandag 15 oktober 2018 hadden we voetbaltornooi.
Eerst moesten we tegen 4b spelen, we verloren met 2-1.
Het was een spannende match.
Dan moesten we tegen het 5 de spelen.
We waren gewonnen, Laurens had gescoord.
Na de match vierden we een klein feestje.
Daarna moesten we tegen het 6de.
De match was een beetje oneerlijk.
Het 6de zei dat het vrijdag was, maar het was niet.
Daarom hadden we verloren.
De keeper en sommige spelers waren er niet.
Dus het was niet eerlijk.

einde!

Abelone Jayson Thomas !4A)

Alles met de bal
Het was 30 november 2018.
We gingen met de bus samen met het derde. We kwamen aan in de sporthal van
Nieuwerkerke. Toen kwamen we aan in de kleedkamer. We gingen beginnen, we kregen
uitleg en we begonnen aan de eerste ronde, we hoorden mooie muziek. We begonnen
aan de volgende ronde.
We deden eerst een spelletje waar je de bal op een net moest gooien. Toen deden we
hockey. Het was pauze. De laatste ronde begint. We kregen weer uitleg van een vrouw.
Eerst deden we een spel met een heel grote bal. En dan deden we basket. Het was
gedaan. We gingen terug naar school met de bus.
Het was een fijne en sportieve namiddag.
geschreven door Yoene en Laurens! 4A

Turnen met meester Tom

schrijvers Wiebe,Felix 4A

De turnlessen verlopen iets anders dan vorig schooljaar.
Want er is een meester in de plaats van een juf! De nieuwe meester heet
meester Tom. Eerst moesten we trainen voor de veldloop. Pff...
Maar de veldloop zelf was ook heel leuk en het was heel spannend!
(kijk naar het artikel van Charlotte en Juliette)
En dan we gingen touwtje springen.
Daarna deden we wel 3 turnlessen lang basket!
Dat was echt super fijn.
Vervolgens deden we boksprong, het was heel leuk.
Dan deden we alles met de bal (zie artikel van Laurens en Yoene).
En we doen nog altijd pietenparcours, echt super fijn!
En nu zijn we bezig met tikspelletjes.

Veldloop 2018-2019.
Op 21 september 2018 was het veldloop. Voor veel
kinderen was het een fijne dag. Vooral voor de
kinderen die eerste, tweede en derde zijn geworden!
Maar iedereen heeft zijn best gedaan. In het 4de
waren bij de meisjes als eerste Fran, als 2de Juliette
en als 3de Alyzeé. En bij de jongens was als eerste
Giel, als 2de Thomas en als 3de Felix. Wij vonden het
een super fijne dag. Niet alleen wij vonden het een
fijne dag maar ook de kleuters. Zij mochten naar de
kermis, daar mochten ze een ritje op de draaimolen
maken. Wij vonden het vroeger super leuk op de
kermis. Voor de veldloop hebben we natuurlijk heel
wat geoefend met meester Tom (de turnmeester).
Zoals je hoort was het een super fijne dag.

Einde

Samen de natuur in !
De herfstwandeling van het 3e leerjaar
De herfstwandeling was heel leuk.
Juf Petra heeft een prachtig verhaal gelezen in het kapelletje.
Ik vond het leuk toen we iets moesten tekenen in het zand.
En de stenen waren prachtig.
We hebben lekker gegeten en ik vond het leuk toen we naar de speeltuin gingen.
En het allerleukste : vriendschap !
Juliette (3B)

De natuurklas
De natuurklassen was in de kinderboerderij van Kiewit.
We gingen op 26, 27 en 28 september met de bus er naartoe.
We hebben appeltaart gebakken en in de moestuin gewerkt.
Ik vond de spelletjes op het eind heel leuk en ik vond met de vogels niet zo leuk.
Timon (3B)

Kleuters van juf Kristien

Leuke en
leerrijke uitstapjes

de plantage

herfstwandeling

Herfstwandeling
Vrijdag 12 oktober gingen we met heel
het vierde op herfstwandeling. Eerst
kwamen we bij de dorpermolen van
Wies. Toen we aankwamen, had Wies
de dorpermolen al aangezet. Ik had
mijn handen voor mijn oren gehouden
want

het

geluid

was

veel

te

hard. Daarna kwamen we aan in het park van Mariaburcht. Ik zag een
reiger. Nadat die reiger wegvloog, staken we de Herk over. Ondertussen zagen we ook het Mariabeeld. We zijn gewandeld langs de Delhaize. We hadden Guido gezien en hebben paarden mogen aaien.
Eén daarvan was zwanger. We zijn door een schapenwei gewandeld
en uitgekomen in de Broekstraat. Daarna zijn we door een aardappelveld gewandeld en we hebben patatjes mogen rapen tot bij de moeke
van Yoene! Daar hebben we ons 10 uurtje opgegeten en heb ik een
melocake gekregen. Na dat lekkere snoepje zijn we langs een maïsveld gewandeld. We zijn langs het huis van Simon in de Alkerstraat
uitgekomen. Door een boomgaard gestapt en toen zijn we in de Lindestraat uitgekomen. Daarna hebben we kastanjes van meester Remy
gekregen. Hij heeft ons reliëfbord gemaakt. Toen opnieuw door een
boomgaard, tot bij Benny. We hebben daar levensgevaarlijke frigo’s
gezien waarin ze de appels en de peren bewaren. Daar moet je echt
niet ingaan; die frigo’s zijn zuurstofarm. Als je daar 20 seconden in

gaat, dan ben je dood! We leerden hoe we appels moeten plukken.
Om de 10 bomen staat een boom met bestuivingsappeltjes. Dan
richting de slaboer om te eten. En door nog een boomgaard gewandeld. Dan richting de Jannestraat en via een betonwegje tot onze
school!

Uiteindelijk

doodmoe,

geschreven door Josefien (4A)

wel

12

km

gewandeld!!!

De herfstwandeling
van het vierde leerjaar
Het gebeurde op vrijdag 12 oktober.
Die dag was het lekker warm weer.
De perfecte dag om te gaan wandelen.
Eerst liepen we langs de Dorpermolen.
Het is een watermolen.
Daarna wandelden we in het park van
Mariaburcht.
Daar hebben we de grot van Maria gezien.
Er zat ook een mooie reiger.
Er was een lieve meneer, hij heette Guido.
Hij had prachtige paarden.
Ze waren aan het showen.
We kwamen voorbij een aardappelveld.
Daar hebben we aardappelen mogen rapen.
Sommige kinderen wilden daarvan frietjes maken.
Het picknicken was fijn, we waren in de garage van iemand zijn
moeke gaan zitten.
Toen gingen we door een boomgaard wandelen.
We hebben okkernoten geraapt.
We kwamen meester Remie tegen.
Van hem kregen we kastanjes.
Boer Benny gaf ons een rondleiding door het sorteerbedrijf.
Hij vertelde ook over een koelcel.
In zo’n koelcel was 1% zuurstof.
We mochten zien hoe ze de peren en de appels verpakten.
Als je de appels gaat sorteren, gaat het zo: eerst leg je de appels
in het water.
Dan kwamen ze onder grote borstels uit.
Dan worden er foto’s van gemaakt.
En worden ze gesorteerd van groot naar klein.
De leerlingen liepen door de boomgaard van
boer Benny.
Daar mochten we nog appels plukken.
Dan liepen we naar de slaboer.
Daar hebben ons middageten opgegeten.
Er waren ook mooie paddestoelen.
Ik vond het in ieder geval heel leuk.
Dat was de herfstwandeling van het 4de leerjaar.
Geschreven door Julie Lambeets en getypt door Lena Maex
uit klas 4b

Ontdek techniektalent !
Op techniekexcursie in

26/10/2018

Het uitstapje naar Technopolis was geweldig.De busrit duurde
maar liefst 1 uur en 15 minuten. Maar het was wel de moeite
waard, vond ik.
Toen we aankwamen, aten we eerst buiten een koekje.
Daarna gingen we binnen en deden we onze rugzakken in een
kar. We kregen een elektronisch armbandje dat we moesten
aandoen en daarna mochten we in kleine groepjes vrij overal
proefjes gaan doen. Er waren heel veel verschillende proefjes

en het was echt supertof!
Dit was een robot die deed wat je wou.
Er was ook een grote kettingreactiebaan. Eén duw op de knop
bracht een hele reeks van reacties op gang. En op het einde
werd er een raket gelanceerd.

Je had er ook een rustig-wordt spel en dat was echt geweldig.

‘s Middags aten we onze boterhammen in een grote zaal. We
kregen er ook een drankje en een appel. Daarna mochten we
nog een uurtje teruggaan.
Maar zoals iedereen wel weet, komt er
ook een einde aan. We moesten het
armbandje terugleggen en onze
rugzakken pakken.
De resultaten van onze proefjes kregen
we ‘s avonds in onze mail.
We moesten nog even op de bus
wachten en dan vertrokken we terug
naar school. Dit was het uitstapje naar
Technopolis!!!
Je kan ook nog heel veel andere foto’s bekijken op de website
van onze klas : KrisKlas6.
Milan Wouters en Jayden Smets, 6B
Tobo
Tobo was op school in de eetzaal op donderdag, 22 november ’18.
We hebben een raketmobiel gemaakt.
We hebben met plankjes gewerkt.
Toen hebben we ook gezaagd.
Het was heel leuk.
Ella (3B)

Solidaire met het dorp en de wereld !
Op reis naar Benin.
Meneer Flor Lux kwam in het zesde en vijfde leerjaar vertellen over Benin.Flor is op
reis geweest naar Benin. Hij is samen met een vriend op bezoek geweest bij een
familie om wat vragen te stellen.Deze antwoorden waren best erg in vergelijking met
wat wij zoal doen op een dag. Er is ook maar heel weinig eten. Ze eten nauwelijks
een keer per dag. Op school bestaat er ook de mogelijkheid om eten te kopen.
Helaas hebben de meeste kinderen geen 16 cent om een kommetje rijst te kopen.
Zij hopen er dan op dat iemand er met hen wil delen, of dat ze een kommetje
aangeboden krijgen dankzij het werk van Flor.
Flor probeert dus eigenlijk jongeren naar school te laten gaan en hen zo vorming en
toekomstperspectieven te bieden. Hij heeft een kleuterschool helpen bouwen. Hij
verzamelde geld om het materiaal te kopen en de mensen van Benin bouwden hun
eigen schooltje, waar ze heel erg trots op zijn.
Zijn volgende project is een boerderijtje met een tuintje. Op die manier kunnen de
mensen zelf voor hun eten zorgen. Hij leert hen zaaien en tuinieren. Dat is niet zo
gemakkelijk want het is daar vaak erg droog. Op de boerderij zitten al konijnen ,kippen en varkens. Hij droomt ervan om ook nog parelhoenen bij te zetten op de
boerderij. Deze dieren zijn sterker en beter bestand tegen ziektes.
Wij willen meneer Flor heel erg bedanken om ons te komen vertellen over Benin.

Valerie en Fien (5A)

Donderdag 6 december is het 6de leerjaar
naar de Oxfam wereldwinkel in Stevoort
gegaan.
We hebben daar veel uitleg gekregen over
hoe de producten worden gemaakt. We
kregen die uitleg van twee vrijwilligers.

In arme landen moeten ouders vaak hun kinderen
ook laten werken, omdat ze zelf bijna geen geld
krijgen voor hun werk. Daardoor kunnen de
kinderen ook geen school volgen en kinderen
hebben school nodig, dus de Oxfam-wereldwinkel
helpt ze een beetje. Als een andere handelaar
een prijs afspreekt, gaat de Oxfam wereldwinkel
hoger bieden en een eerlijke prijs geven. Er is in
best wel veel landen armoede, zelfs in België.

Nu worden er ook producten van België verkocht in de Oxfam wereldwinkel, omdat het nu
geen goed seizoen is voor de boeren. Zij moeten ook wel hun brood verdienen. Over heel
Europa zijn er Oxfamwinkels en we proberen er zo veel mogelijk op te richten. Er is niet
alleen eten, maar er worden ook juwelen, lichtjes,... verkocht. Ga zeker eens een kijkje
nemen in de Oxfam-wereldwinkels. Wij hebben er alvast van genoten. Als kerstcadeautje
kregen we ook een hele grote mand vol (h)eerlijke lekkernijen.

Je kan ook een kijkje nemen op de
klaswebsite KrisKlas6. Daar staan ook
nog veel foto’s op!
Sharon Steukers en Renée Vrijens, 6B

Pater Jozef Raskin
Enkele weken geleden kwam Mr Krzywania bij ons langs. Hij vertelde dat Pater Raskin
75 jaar geleden gestorven was. Dankzij een mooie powerpoint kwamen we heel wat te
weten over deze Stevoortse pater.

Maria , de mama van pater Raskin is geboren in Stevoort. In 1911 verhuisde de
familie naar Aarschot. Pater Raskin studeerde in Leut en in Leuven. Op 31 juli 1914
werd hij onder de wapens geroepen in het kamp van Beverlo. Toen hij op een dag
naar Stevoort fietste om zijn familie op te zoeken werd hij door de Duitsers opgepakt
op verdenking van spionage. Hij wist echter te ontsnappen en kon zich bij het Belgisch
leger voegen. Hij keerde in 1934 terug naar België, na een verblijf in China.
Bij het uitbreken van WO 2 werd hij legeraalmoezenier Hij zocht contact met Londen
om de vijandelijke linies door te geven. Dat deed hij d.m.v. radioberichten en
postduiven. Eind augustus 1943 verschenen de leden van de spionagegroep ‘Raskin’
voor het volksgerecht. Pater Raskin werd hier zevenmaal ter dood veroordeeld. Op 18
oktober 1943 werd hij in Dortmund onthoofd. Nu ligt hij samen met zijn ouders en zijn
kleine broertje begraven op het kerkhof van Stevoort.
Het vijfde leerjaar werd uitgenodigd om hulde te brengen aan pater Raskin.
Wij mochten een bloemenkrans neerleggen bij zijn graf. Het was een mooie viering en
wij waren heel blij dat we erbij mochten zijn.

Maud en Loes (5A)

Vele inschrijvingen zullen zorgen voor goed gevulde workshops
‘boomwhackers’, ‘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, de leerkrachten en alle
bezoekers die samen voor deze fijne avond zullen zorgen.

SLUIT JE OGEN EN
DOE EEN wens
ALVAST EVEN
wegdromen
OVER WAT IN
HET nieuwe jaar

GAAT KOMEN

