Schoolbelangske
JUNI 2019
Beste lezers,
Het einde van het schooljaar is heel nabij.

Dank aan jullie - kinderen - we werkten, speelden, leerden, leefden,
beleefden.
Dank aan jullie - ouders - die de school het vertrouwen geven om met jullie
kinderen op weg te gaan.
Dank aan jullie - grootouders, vrienden, kennissen,…. die op het pad van
onze kinderen komen en iets voor hen betekenen.

Kalender

Dank aan jullie leerkrachten, voor jullie ‘hart en ziel’ dat jullie erin steken.

Vrijdag 28.06.’19
12.15 uur:
begin grote vakantie

Maandag 02.09.’19
Eerste schooldag
Maandag 09.09.’19
Ouderavond

Het geheim van mooie dingen
zit ‘m niet in naald of draad,
noch in de knoopjes, noch in de maat ,
niet in het hout, kasjmier of katoen,
maar in de mensen die het maken
en er stiekem hart en ziel in doen ….

Bovenbouw
Dinsdag 10.09.’19
Ouderavond
Onderbouw
Ik wens iedereen alvast een fijne vakantie !

Maandag 16.09.’19
Ouderavond
Kleuteronderwijs

Juf Saartje
directeur

Gesubsidieerde Vrije Basisschool Stevoort—www.basisschoolstevoort.be

Kleine en grote nieuwsjes
Dankjewel, juf Ria !

Dankjewel, Corry !

Een echte kleuterjuf

Sinds januari wordt onze boekhouding op

We hoefden de zon niet.

scholengemeenschapsniveau gedaan.

We hoefden de maan niet.

Dit betekent dat wij

We hoefden geen hemel

vanaf 1 september

de groene klas in te halen.

jammer genoeg
afscheid moeten nemen van Corry.

Dat kwam door de juf

Zij heeft jarenlang onze boekhouding

die geen lesgaf

op een voortreffelijke manier behandeld.

maar licht gaf.

Ze stond als een ster
voor haar kleuters
te stralen.

Lieve juf Ra, achter dit verhaal zet je nu een
punt maar dit maakt ook weer ruimte voor
een nieuw verhaal.
Geniet ervan!

Dankjewel Verkeersouders !

Dankjewel ouderraad !

De verkeerswerkgroep:

De ouderraad heeft voor enkele leuke

Een groep van ongeveer 17 personen die

dingen voor onze kinderen gezorgd :

elke morgen onze kinderen veilig en wel la-



Een ritje op de kermis voor de kleuters

ten oversteken of laten uitstappen aan de



Water en een appel voor de leerlingen

kiss&ride zone.
Of het begeleiden van de fietstocht naar
Bokrijk.!

tijdens de veldloop


Een culturele voorstelling voor de hele
basisschool,


Fijne attenties als af-

scheid voor de leerlingen van
het zesde leerjaar,


Een fluohesje voor de

nieuwe


kleutertjes.

Af en toe eens een bewa-

king komen doen!

Investeringen
Vanaf september zal het derde leerjaar ook
Bouw nieuwe opvang ‘Het Noppertje’
Vermoedelijk in februari zullen we onze in-

over een digibord beschikken. De twee TV’s
verhuizen naar het 2e leerjaar.

trek in de eetzaal kunnen nemen met de
bovenbouw. Van september tot de uiteindelijke verhuis zal de bovenbouw in de eet-

Bouw wc’s onderbouw

zaal van de onderbouw eten en de kinderen

We hebben eindelijk goedkeuring van de

van de onderbouw eten in de klassen.

subsidiedienst om te starten met de bouw.
Jammer genoeg heeft de aannemer deze
zomer geen tijd, in de zomer van 2020 staan
de werken nu gepland.

Enkele voorbije activiteiten
Cultuur is beleven !

Samen exploreren en onze leefwereld verkennen!!
1Kc Juf Leen

De politie op bezoek

Een werkman in de klas
Onze treinreis

Onze brandweertent

De brandweer op school

De mobiele boerderij

De dieren verzorgen

Zeeklassen: woensdag 03 april 2019
Eindelijk was het zo ver, maanden hadden we er naar uitgekeken en dan gingen we eindelijk vertrekken op zeeklassen.
Onze eerste stop aan zee was een bezoek aan Sea Life met al
die mooie visjes en koraalriffen.
Rap iets tussendoor knabbelen en hop naar Nieuwpoort. Wat
er speciaal is aan Nieuwpoort is het sluizencomplex “De Ganzenpoot”. We hebben er veel bijgeleerd. Daarna gingen we
naar het Albert 1- monument en het museum eronder. Op het
Albert 1- monument kun je goed zien dat het sluizencomplex
een ganzenpoot vormt.
Om 16:00 stond er een fikse wandeling op de planning: over
het strand, langs de Ijzer, recht naar het hotel.
Toen we eindelijk in het hotel waren wou iedereen de kamers
zien, maar eerst gingen we lekker eten in het restaurant.
Daarna mocht je met je kamer buddy naar je kamer om je
bedden op te maken en gezelschapsspelletjes te spelen. Om
21:00 was het tijd om te gaan slapen want iedereen was heel
moe na deze eerste dag van onze trip.

Zeeklassen: donderdag 04 april 2019
Om half 8 was het tijd om op te staan
voor een nieuwe dag, ik begroette mijn
kamer- buddy en we maakte ons klaar.
Om 8 uur kwamen juffen/meesters op
onze deur kloppen voor een stevig ontbijt.
Na het ontbijt gingen we naar het
strand met een gids voor een leerwandeling. We moesten een goed opletten
want op
het einde deed de gids een soort toets
om te kijken of we goed hadden opgelet. We hadden heel goed opgelet want
we kregen ons diploma.
Om 11:15 gingen we terug naar het hotel voor een warm middagmaal. Nadat
we lekker hadden gegeten kregen we
platte rust op onze kamer.
Daarna gingen we een grote wandeling
maken van ons hotel naar de duinen in Groendijk, voor een leerwandeling met de gidsen door de duinen. Op het einde mochten we in een
heel grote duinpan spelen met spiksplinter nieuwe ballen. Dit was heel
tof! Naar het schijnt zaten er daar
pony’s maar deze hadden we niet gezien. Spijtig zat het spelen er al
snel op en moesten we terug naar
het hotel.
Daar aangekomen stonden er frietjes op het menu. Dit vond iedereen
heel leuk en lekker!
Na het eten was er nog iets heel
leuks gepland. We mochten namelijk
in het zwembad zwemmen van het
hotel
. Eens terug op de kamer moest er ook gedoucht worden. En
dat ging niet op alle kamers even vlot, maar uiteindelijk heeft iedereen kunnen douchen. Na het douchen was er nog een verrassing: iedereen kreeg nog wafeltjes in de vorm van hartjes. Toen iedereen
was uit geknabbeld en uitgespeeld was het tijd om te gaan slapen.
Er stond tot slot nog een laatste dag op de planning.

Zeeklassen: vrijdag 05 april 2019
Opstaan en weer als normaal de dag beginnen met boterhammetjes,
dacht iedereen. Maar dat was niet zo! We gingen ontbijten en kregen
lekkere croissants en chocoladebroodjes. Dit was immers omdat het
de laatste dag van de zeeklassen was.
Na vandaag gingen we terug naar huis dus moesten we onze koffers
maken en de kamers poetsen. Onze koffers moesten we van meester
Kristof naar een lokaal brengen waar ze veilig zouden zijn tot ons vertrek.

Op deze laatste dag van de zeeklassen gingen we nog minigolfen en
mooie souvenirs kopen. Wij, het zesde gingen eerst minigolfen in mijn
groepje was het heel spannend wie
ging winnen.
Daarna gingen wij souvenirs kopen.
Iedereen was er blij mee.
Na die leuke activiteit gingen we
voor de laatste keer eten in het hotel. We kregen we ook een lunchpakket mee voor als we later die dag nog honger zouden hebben.
Nu moesten we jammer genoeg afscheid nemen van de zee maar nog
niet van de zeeklassen. Want we zijn
ook nog de dodengang in Diksmuide
gaan bezoeken. We zagen allemaal
loopgraven en dat was heel
coooool !!!!
Om 16:45 aten we onze lunch op in
“Snack Dodengang”, waar we gezellig
mochten kletsen en iets bestellen
om te drinken.
Na een laatste wc-bezoekje vertrokken we echt naar Stevoort. Het
was een lange rit. Iedereen zijn
kaars was uit na deze drie lange dagen. Rond half negen waren we op
onze eindbestemming. Iedereen was blij zijn ouders terug te zien,

maar deze zeeklassen zullen we nooit vergeten!!!!!!!!!
Geschreven door Illiana Moxley en Marlies Ernens uit 6A
Enkele sfeerfoto’s vind je op krisklas6

zeeklassen
In de week van 3 april is het vijfde en zesde op zeeklassen gegaan.
We hebben daar veel gedaan. Ik ga ook vertellen over de leuke en minder leuke dingen.
Eerst de leuke dingen:
De dodengang vond ik heel interessant. Sommige dingen wist ik al, het
meeste echter nog niet. Daar zag je de kleren die ze toen droegen, granaten en nog veel meer. Samengevat was het super leuk.
Iets anders dat ik ook leuk vind is Sealife. Je zag daar vissen en haaien
van dichtbij. Dat was super cool. De zeehonden voorstelling was leuk en
schattig. Tenslotte had ik leuke dingen gekocht in het winkeltje maar het
was wel duur.
Ik vond de fikse wandeling naar het hotel niet leuk want daarna had ik
pijn aan mijn voeten.
Mijn conclusie is dat zeeklassen super leuk is.
Norah Polleunis uit 5B

Wij voelen ons verbonden met anderen !
Vastenactie
In het tweede trimester hebben we gespaard voor het schooltje ’Stevoort Nursery School in
Gambia.
Het mooie bedrag van 1800 euro hebben we aan Peter Liefsoens kunnen schenken. Een
nieuw speeltuig kan nu gezet worden. Ze waren er heel blij mee. Lees de tekst hieronder
maar.
DANKJEWEL voor jullie inzet!

Vriendschap is OK, doe jij ook mee?!
Ook 1A deed mee aan de vriendschapsweek van februari !

Als het kriebelt moet je sporten !

Sportdag bovenbouw
Op 17 mei was het sportdag. Het 1ste & 2de uur en het 5de en het 6de uur gingen we naar de
sportvelden.
We hebben eerst in de basketring geworpen. De meeste dachten dat we er naast moesten gooien
plaats van er in : ) . Daarna hebben we de finse piste (800m) gelopen. Dat was een estafette race.
Iemand heeft zo hard zijn best gedaan dat die heeft moeten overgeven. Als 3de sport moesten we
met ons team zo snel mogelijk over de optrekbaar klimmen.
Toen zijn we terug naar school gegaan. Tijdens het 3de en & 4de uur hebben we een laddercompetitie gedaan, daarover kan je in een ander artikel meer lezen.. Daarnawas het middag en hebben we gegeten. Voor het 5de & 6de uur gingen we terug naar de sportvelden.
De 4de sport was 100m spurten, eigenlijk was het 200m. Want de kegel werd op 100m gezet. Deze sport was een estafette race . Je moest om de beurt naar de kegel lopen er om heen lopen en
terug lopen. Daarna was het penalty sjotten. Je moest 15 ballen shotten. Iemand van een ander
team moest die ballen tegenhouden. De 6de en laatste sport was krachtbal. Dan moet je met je
team 5 keer gooien met een bal van 2 kg.
Als een team gewonnen had dan kreeg dat team 5 punten, de 2de kreeg 3 punten, de 3de kreeg 2
punten en de laatste 1 punt.
Dit was ons verslagje over één deel van de sportdag, lees je het andere deel ook?
Hanne, Franne, Tessa 6A

sportdag deel 2: laddercompetitie
Vrijdag 17 mei was het sportdag van de bovenbouw. Er waren 2 delen, het
2de deel was de laddercompetitie.
Deze laddercompetitie bestond uit 20 korte spelletjes, waaronder: voetbalbowling, tic-tac-toe, blokkenrace, handdoekhangen, knipperlicht en nog veel
meer.
Je moest elkaar uitdagen, maar mocht de uitdaging niet weigeren. Het doel
was om zo ver mogelijk op de waslijn (ladder) te geraken. Wanneer je een
spelletje won, verwisselde je van plaats op de ladder met je tegenspeler. Zo
schoof je telkens op naar voren. Wanneer je een spelletje had gewonnen, tegen een persoon die onder jou hing, bleef je alletwee gewoon op dezelfde
plaats hangen.
We hebben ook nog op de sportvelden activiteiten gedaan maar daar vertellen anderen over.
Het was een super-toffe dag!
Stiene, Liselot en Izabella

Sportklassen 4de leerjaar
van 4 tot 8 februari 2019
Dag 1
We kwamen in het klaslokaal van de sporthal van Runkst binnen.
Iedereen koos meteen een plaats uit.
We begonnen met de les van taal begrijpend lezen.
Het ging over een meisje dat wilde voetballen. Wel mocht ze mee trainen met de
jongens maar niet aan de wedstrijden deelnemen. Op haar verjaardag mocht ze
wel meedoen aan een wedstrijd omdat er een speler ziek was en eentje met een ei
op zijn been zat. Dat was een geweldig moment voor haar.
Daarna volgde een les w.o. over de oude Olympische Spelen.
We mochten toneeltjes voorbereiden van de 5 verschillende dagen van de oude
Spelen.
Om 10.35 uur iets drinken en eten en dan ontmoetten wij onze sportmeester Dimitri. We warmden ons eerst op met een tikspel. Dan leerden we stap voor stap
minitennis. Dat was echt tof.
Een tijdje later was het middag. Iedereen mocht een plaats uitkiezen in het cafetaria waar we onze boterhammen opaten. Dan was er 25 min. speeltijd.
Namiddag was het rugby. We leerden hoe je juist moet gooien. En dan gingen we
beuken. We hadden een dikke mat om op te vallen. Dat was dag 1.

Wij vonden het alvast leuk! Julie & Eline 4B

Een beter milieu en een veilige omgeving begint bij jezelf !
Sam de verkeersslang
Gedurende de maand mei zijn vele kinderen teen weekje lang zoveel mogelijk met de fiets of te
voet naar school gekomen. We deden immers mee met de verkeersactie “Sam, de verkeersslang”.

In de kleuterschool werd er weer 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 op maandag 24 juni krijgen alle kinderen als beloning
een ijsje!

Enkele komende activiteiten !

Dinsdag 25 juni: aangepast fietstocht in en rond Stevoort en aangepast programma van de sportdag voor de onderbouw—het zéér warme weer en de processierupsen te Bokrijk gooien een
beetje roet in het eten.
Donderdag 27 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 receptie.

Vrijdag 28 juni:
om 9.00 uur: eindviering in de kerk.
Iedereen is heel erg welkom !

Om 12.15 uur start van de grote vakantie …
Geniet ervan !

Verhalen van enkele klassen

Tijdens het moederdagthema werden we mooi gemaquilleerd.

Tijdens het bezoek aan de lammetjes en de schapen mochten wij ze
eten geven.

De brandweer en de politie kwamen op
bezoek.

De dieren mogen kammen en strelen was
superleuk tijdens het bezoek van de mo-

Tijdens het vaderdagthema mochten
we zagen met een echte zaag!

Foto’s van klas 2 KA

We leerden al een beetje
programmeren.

En de clowntjes hadden
een rode neus !

We maakten een
mooie boog tijdens
de laatste schrijfdans van ‘De regenboog’

Als afsluiter:
Picknicken

Een kijkje bij de jongste kleuters
van juf Els en juf Sandra
Boer Luc op bezoek met de tractor.

Wat een pret ! Met zijn alle in de grote
aanhangwagen !!!

En ook de brandweer kwam op bezoek s

En wij mochten met de grote brandweerslang spuiten!!!

Bedankt boer Luc en brandweermannen Bert en Marc om er een
onvergetelijke dag van te maken

Niet enkel de brandweermannen maar ook de mobiele boerderij kwam langs
in onze school

Ze hadden heel veel diertjes bij die wij
mochten aaien en borstelen.

Kijk nu, een kip op Lex zijn

Ook een dikke dankjewel aan de boer en boerin van de mobiele boerderij !!!

SAM DE VERKEERSSLANG
JUF. LUTGARDE
EN
HAAR KLEUTERS

Lees en speel mee met 3A !
Een gedichtje van Marian

Krokodil, mag ik jouw bril?
Paard, mag ik jouw staart ?
Orang-oetans, kijk eens wat ik kan.

Stop met dat gegaap, kleine aap.
Ik ben niet bang, gekke slang.
Ik vraag je ten dans, lieve gans.
Wat heb jij aan, pelikaan ?
Ben je daar alweer, lelijke beer.
Ik ga naar huis, piepte de muis.

Een woordpuzzel van Yorrit

Een woordpuzzel van Tibo

Zoek het woord :

Zoek het woord :

1.

1.

2.

2.

3.

3.

4.

4.
1. Je woont erin.

1. Het is het tegenovergestelde van mooi zingen.

2. Je kunt het hebben als huisdier en het blaft.

2. Het is klein en het zwemt.

3. Je moet het kraken voor je het kunt opeten.

3. Het is iets van een vogel.

4. Je ligt in het graf, wat ben je ?

4. Het rijdt op sporen.

In 2B gooiden we een verhaal.
.

Een monster
met twee koppen

In een geheime
grot

Vond een geluksmuntje

Zat midden in
een storm

Een vuurspuwende draak

Op een boerderij

Een mooie prinses

Bij de zee

Verdwaalde in de
ruimte

Een pukkelige
pad

In een hete
woestijn

Gleed uit

Een dappere
ridder

In een donker
bos

At een giftige
bes

Een mopperende beer

In een magisch
kasteel

Verloor zijn/haar
geheugen

Er was eens een prinsesje, zo mooi als de natuur en ze rook zo lekker als een
roosje en zo was heel slim. Ze woonde in een heel mooi kasteel. Op een nacht
ging ze naar buiten en ze zag een donkere grot. Ze besloot om te gaan kijken. In
de grot vond ze geluksmuntjes en ze was heel gelukkig en ze leefde nog lang en
gelukkig.
Céline en Ecrin

Er was eens een dappere ridder. Hij was jarig. Hij kreeg een paard voor zijn verjaardag. Hij ging met zijn paard op jacht. Hij kwam bij een geheime grot. Hij
zag een zak vol geluksmuntjes. Hij zag een wensput en gooide de muntjes erin.
Hij leefde nog lang en gelukkig.
Julie en Free

De vuurspuwende draak
Er was eens een vuurspuwende draak die
woonde in een magisch kasteel en in dat
kasteel waren heel veel knopjes. Maar de
draak wist niet wat hij er mee moest doen.
Op een dag drukte hij op één van de knopjes en er kwam een razende storm. Hij
drukte snel op een ander knopje en viel
flauw. Een paar minuten later werd hij
wakker. Hij drukte op het laatste knopje en
begon te dansen. Hij leefde nog lang en
gelukkig. Einde!

Op een dag was er eens een stoere ridder door het bos aan het wandelen.
Ineens vond hij een magisch kasteel.
Hij ging er naar binnen. Ineens kwam
er een hele grote storm. De ridder
zocht naar gangen maar ineens zag hij
nog een ridder. Toen zag hij een knop,
hij duwde op de knop en de storm was
weg. Ze leefden nog lang en gelukkig.

Nore en Kato

Bjarte, Jorre en Fons

De vuurspuwende draak en het magisch kasteel.
Er was eens een draak. Hij woonde dicht bij een kasteel. Rond het kasteel was een bos. De
draak woonde in het bos. In het bos waren struiken met giftige bessen. De draak at een giftige
bes. Hij werd woedend en hij ging naar het magische kasteel. In het magische kasteel woonde
een tovenaar. De tovenaar toverde de draak in een mens. En het mens leefde nog lang en gelukkig.
Boris en Lowie

Ridder Rob kreeg op een dag een brief. Er
stond in dat hij naar het grote tornooi
mocht gaan. Hij ging meteen op pad. Hij
vond een geluksmuntje. Hij raapte het
op. Toen werd het zwaard super mooi.
Even verderop liet hij het muntje weer
vallen. In één keer veranderde zijn schild
in een super mooi schild. Hij ging verder.
Toen was hij aangekomen op het tornooi.
Het waren moeilijke wedstrijden maar hij
won het wel. Dankzij het geluksmuntje…
Wout en Gylian

Er was eens een ridder die wandelde in een magisch kasteel.
Plots zag hij een magische bes.
Hij nam die bes mee naar huis
en toen hij thuis was, at hij de
bes op. Toen werd hij een grote, slechte reus. Toen nam hij
de koning en de koningin en
sloeg hun kasteel stuk. Daarna
werd de ridder weer normaal.
Einde!
Kevin en Arne

De enge jacht
Er was eens een ridder. Hij woonde in een kasteel en hij was heel dapper.
Hij ging op jacht. Het parcour was heel moeilijk maar hij was dapper genoeg. Maar… wat is dat? Het lijkt wel op een monster met twee koppen!
Hij was niet bang en vroeg wie dat was. Het monster zei dat hij het monster
met twee koppen was. De ridder stelde voor om vrienden te worden en om
samen in een grot te gaan slapen. Ze gingen de grot in maar wat is dat? Een
schat? Maar die laten ze voor morgen. De volgende morgen is het monster
zijn geheugen kwijt dus de ridder kon de schat voor zichzelf houden.
Jarin en Merza

Leru, de vuurspuwende draak vond een geluksmuntje.
Er was eens een vuurspuwende draak. Hij wandelde in het donkere
bos. Het was nacht. Leru zag drie verschillende bomen: een dennenboom, een spar en een appelboom. Maar daar achter zag hij nog iets.
Het was aan het glinsteren. Het was een muntje! Hij pakte het mee
naar huis. Hij onderzocht het goed en dacht dat het een geluksmuntje was. En het werkte goed. Later bracht het veel geluk. En hij leefde nog lang en gelukkig.
Leon en Rune

In een donker bos woonde een monster genaamd Jimmy. Hij was heel
goed in golfen. Hij versloeg iedereen in het bos waar hij in woonde. Hij
verloor zijn geheugen door een gestoorde professor. Toen lachte iedereen hem uit en toen was het verhaaltje ook uit.
Mats en Cas, de schrijvers

4B dicht !

4b laat ons lachen

Op spinnentocht
Zwerfvuil rapen

Beleving op de kermis

Boeken zoeken in de Bibtruck

Bewonderen van de appelpluk

Zoals de Driekoningen naar de kerststal

Sneeuwpret in de speeltuin
Rollebolle

Winkelen en onze middagboterhammen kopen

Pomponnetjes in de carnavalstoet

Bezoekje aan de boekenbeurs

Activiteit in de bib van Kuringen

Info over ons zusterschooltje in Gambia

Wat zegt mijn naam over mij? 2A

