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Jaarthema: Fit en gezond, de wereld rond! 

 

 

 

Batterijen sparen 

We willen nog eens een oproep doen voor lege batterijen. Als school sparen wij 

verschillende soorten lege batterijen (van een gsm, laptop, AA, AAA, knoopbaterijen, …). 

Hiervoor krijgen wij extra financiële middelen waarmee we didactisch materiaal kunnen 

aankopen. Heb jij ook lege batterijen? Geef ze dan af aan je juf of meester!  

 

 

FAMILIENIEUWS … 

 

We verwelkomen … 

Amy, 

een zusje voor June Joos (K3A) en een petekind voor Yenz De Maere (L6B). 

 

Liyana, 

een zusje voor Safouan (L2B) en Waasim (K1C) Ben Omar. 

 

We nemen afscheid van … 

Mevr. Agnes Vergauwen, 

schoonmoeder van Hilde Verdonck, juf L3A. 

         

Mevr. Miet Christiaens, 

   grootmoeder van Elise Colman, juf K1D. 

  

Dhr. Petrus Bontinck, 

overgrootvader van Yana (L6B) en Yentl (L6A) Van Nuffel. 

 

   Dhr. Robert Kuppens, 

   overgrootvader van Ella (L6B) , Lucas (L3C) en Floris(L1C) Wauman. 

 

    

 

  



Gymland woensdag 8 november 

 

44 leerlingen van het eerste en tweede leerjaar beleefden een tof uurtje sporten in de sporthal van de 
Broederschool. De studenten van de Bio Broeders moesten deze activiteit begeleiden. Klimmen en 
klauteren, evenwicht, springen, parachute spelen, slingeren, rollen, draaien rond de rekstok … alles kwam 
aan bod.  

 

                  

 

         

 

 

 

 Finn, Ybo en Mona vonden het in elk geval superleuk!!! 

Sherborne kleuters en lagere school: 2 ervaringen uit L4A 

Op  23 november heeft het vierde leerjaar geturnd met de leerlingen van het derde kleuterklasje. De 

kleuters mochten kiezen bij wie ze zaten om de rest van de les mee te werken. Wij moesten de toestellen 

zijn. Soms was het vermoeiend, maar het was de moeite waard. Een supertoffe les ! 

Hafsa 4A 

De kinderen van 4A hebben geturnd met het derde kleuterklasje. Het was een hele toffe les. We moesten 

over elkaar springen en ook elkaar inpakken. Op het einde mochten we met de parachute en de balletjes 

spelen. Het was gewoon een superleuke les met allemaal flinke kinderen die goed meewerkten. 

Bedankt juf Veerle en de kleutertjes ! 

Nisa 4A  

 

  



Badmintoninstuif woensdag 22 november 

De sporthal van de Klavers  kleurde overwegend oranje met 35 deelnemers van het derde en vierde 

leerjaar van onze school. Na de initiatielessen badminton  op school waren veel leerlingen gemotiveerd 

om mee te doen aan deze instuif. Na de activiteit besloten enkele leerlingen zich in te schrijven in de 

club! Super!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Tafeltennistornooi op woensdag 22 november 

Op woensdag 22 november vond het tafeltennistornooi plaats in het zaaltje 

“Edelweis” , boven de brandweerkazerne van Sint-Niklaas.  

De SVS-activiteit werd georganiseerd voor het 5de en 6de leerjaar.  

Onze klassen toonden heel wat interesse en dat vertaalde zich in maar liefst 26 

inschrijvingen! 

Samen met leerlingen van twee andere scholen werd een groot tornooi gespeeld. 

In totaal namen 9 jongens van onze school deel. De meisjes waren nog meer vertegenwoordigd. Zij 

waren met maar liefst 17. 

Elk groepje werd uitstekend begeleid door een juf of meester, die telkens de uitslagen noteerden en 

uiteindelijk een rangschikking opmaakten.  

Bedankt juf Annette, juf Hilde V. en meester Hannes! 

De wedstrijdjes verliepen onder een vriendschappelijke sfeer en op alle tafels werd er zeer fair gespeeld! 

Zeer leuk was het! Hieronder een aantal sfeerbeelden: 

 

 

         

 

 

           

 

         

 

                               

 

 

 

 

 

 

 



Zorgwerking in de kleuterklas is … 

Hieronder geven we enkele voorbeelden van wat zorg kan zijn in de kleuterklas.  
 
Zorg is … kleuters op weg helpen op gebied van denkontwikkeling. Hen inzichten bijbrengen of net een 
niveautje hoger aanbieden om hen uit te dagen. Dit kan op allerlei manieren zoals door SmartGames aan 
te bieden, een stappenplan te volgen, een figuur na te leggen,...  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Zorg is... kleuters ondersteunen bij de ontwikkeling van hun fijne motoriek en grove motoriek.  

Knippen is voor veel kinderen niet evident. Knippen kunnen we doen in verschillende materialen (denk 

maar aan plasticine, kranten,...) en met verschillende soorten scharen (een therapieschaar waarbij de juf 

meeknipt, een schaar met veer, een gewone schaar, een kartelschaar,...). Verder oefenen we ook door 

parels te rijgen, elastieken rond vijzen te binden, torens te bouwen en vele andere dingen. Hoe meer 

kleuters kunnen experimenteren, hoe liever ze het doen! Ook voor grove motoriek gebruiken we veel 

materiaal dat beschikbaar is in de speelzaal en op de speelplaats. We laten de kinderen op een rechte lijn 

stappen, op de brug stappen, op de trampoline springen en in hoepels stappen. 

 
 
 
 
 
.  

 



Zorg is …. kleuters ondersteunen bij hun taalontwikkeling.  

Hierbij stimuleren we zowel het taalbegrip als de taalproductie van de kinderen die het wat moeilijker 

hebben met taal. We proberen hierbij het thema van de klas te volgen zodat de kinderen de 

woordenschat die hierbij aan bod komt nog eens extra krijgen aangeboden. Deze week was het thema 

‘schoenen’. We deden allerlei zoekspelletjes, maakten een echt ‘voetenspoor’ en speelden memory. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zorgwerking in de lagere school kan zijn … 

 extra ondersteuning voor wiskunde en Nederlands (spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, …): 

individueel, in kleine groepjes of samen co-teachen in de klas.  

 extra oefenkansen bieden. 

 psychomotorische vaardigheden extra inoefenen. 

 inhalen van gemiste leerstof na afwezigheid. 

 uitwerken en begeleiden van individuele trajecten voor wiskunde.  

 uitwerken en begeleiden van verdiepende opdrachten. 

 regelmatig in overleg gaan met leerling, klastitularis, ouders en externen. 

 extra ondersteunen en begeleiden van anderstalige nieuwkomers. 

 preteachen van lessen wiskunde, Nederlands of wereldoriëntatie. 

 kinderen leren werken met aangepaste leessoftware (Sprint). 

 kinderen leren omgaan met gevoelens en conflictsituaties. 

 kinderen leren functioneren in groepsverband. 

 vervangen van leerkrachten bij afwezigheid (ziekte, nascholing, …) of oudergesprekken. 

Nog vragen of onduidelijkheden? Spreek ons gerust aan !  

  



Hoe maak ik mijn huiswerk met een glimlach ? 

 Ik luister aandachtig als de juf of meester uitlegt wat mijn taken zijn en wat ik in mijn boekentas moet 

stoppen. 

 Na schooltijd neem ik een kwartiertje pauze en eet ik iets gezond. 

 Thuis of in de studie neem ik plaats aan een opgeruimde tafel in een stille ruimte. 

 Ik leg mijn agenda open en lees wat ik moet doen. 

 Ik leg het juiste boek voor mij op de juiste pagina. 

 Ik lees de opdracht tot ik die begrijp of ik vraag uitleg. 

 Ik maak de oefeningen met mijn volledige aandacht. 

 Ik lees nog eens na in mijn agenda. Heb ik alle oefeningen gemaakt ?    

 Bij de gemaakte taak zet ik in mijn agenda een kruisje. 

 Ik werk op dezelfde manier voor de andere taken. 

 

                                       

 

Waarom maak ik huiswerk ?  

 Ik oefen nog eens wat ik in de klas leerde. Zo onthoud ik het aangeleerde beter. 

 Ik leer verantwoordelijkheid nemen en stilaan zelfstandig werken. 

 Ik train mijn hersenen. Zo word ik steeds beter in nadenken en oplossingen zoeken. 

 

                                            

 

  



Moeilijk. Ik maak het 

NIET! Ik vertel 

morgen dat ik mijn 

boek vergeten was. 

Moeilijk. Oké, even 

diep nadenken en 

rustig blijven. Ik 

probeer het opnieuw. 

Hoe pak ik mijn huiswerk aan? 

Zonder knipoog      Met een knipoog                        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wat kies jij? 

Wat is het gevolg de volgende ochtend ?  

 Een fijn begin van de dag want ik ben in orde! Joepie! 

 Een succeservaring als de oefeningen goed werden gemaakt! Dikke bravo! 

 Bij fouten : ik weet nu wat ik nog niet kan / ik vraag hulp! Knap want ik neem 

verantwoordelijkheid!  

 

 

 

 

 

We willen graag ook nog meedelen dat jullie huiswerk krijgen op maandag, dinsdag en donderdag. 

Natuurlijk mogen jullie ook op woensdag of in het weekend studeren als dit nodig is voor het instuderen 

van een toets of het afwerken van een grote taak (bv. spreekbeurt) of … 

 



 

Hoe kies ik ‘een goed boek’ om te lezen? 

Waarom lezen belangrijk is, konden jullie vorig jaar al lezen in de Gazet Present. Maar … hoe kies je nu 

een “ goed “ boek ?   

1. Lees de titel 

2. Bekijk de kaft ( Wat vertelt de kaft mij  ?) 

3. Kijk wie de schrijver is ( Ken ik de auteur ? Las ik er al een boek van ? …) 

4. Lees de achterflap  ( Spannend, leuk, grappig, … ? ) 

5. Kijk in het boek ( hoeveel bladzijden, staan er prenten in ?... ) 

6. Lees het begin van het verhaal ( bv. de eerste bladzijde ), lees nooit het einde van een verhaal want 

dan is de spanning er af.) 

 

En… hoe kies je een “ geschikt “ boek ? Doe de 5-vingertest. 

 

 

Veel leesplezier! 

 

 

 



 

 



 

  



 

KALENDER  DECEMBER  2017 

Vrij  1  

Za  2  

Zo  3  

Ma  4  

Di  5  

Woe  6 Workshops in de lagere school 

Do  7 L2 en L5 zwemmen 

Vrij  8  

Za  9  

Zo  10  

Ma  11 Geen school – studie voor de leerkrachten. 

Di  12 
Personeelsvergadering: geen studie, wel opvang. 
Op stap naar OLVP SO – L6 

Woe  13 Op stap naar OLVP SO – L6 

Do  14 L2 en L5 zwemmen 

Vrij  15 Theater L3 

Za  16  

Zo  17  

Ma  18 K3 op stap naar het rusthuis 

Di  19 Sportdag L5 en L6 

Woe  20 
Eucharistie 
Koffiemoment met ouders 

Do  21 L2 en L5 zwemmen 

Vrij  22 
Rapport 2 
Gazet Present 

Za  23 

KERSTVAKANTIE   

Zo  24 

Ma  25 

Di  26 

Woe  27 

Do  28 

Vrij  29 

Za  30 

Zo  31 

 

 

 


