
GAZET PRESENT  
 
Maandblad van basisschool OLVP  
Watermolendreef 167                          Jaargang 10  Nr.11 
9100 Sint-Niklaas                        Schooljaar 2017 – 2018 

 

Jaarthema: Fit en gezond, de wereld rond! 

 

 

                                 

Familienieuws 

      

We verwelkomen … 

Fons,  

Een broertje voor Gust (K2A) en Ruben (L1B) De Smet. 

 

 

We nemen afscheid van … 

Annie Baeyens, 

grootmoeder van Luna De Kegel (L4B) 

 

Hermine Joosens, 

      grootmoeder van Oscar De Witte (K1C) 

 

      Rudi Vanhuffel, 

      grootvader van Quinten Vanhuffel (L3A) 

          schoonvader van juf Vanessa (L4A) 

 

Schoolfeest: zaterdag 2 juni 2018! 

                                 

  

13.30 uur: welkom op onze school 

14.00 uur: start show lagere school en spelenmarkt  

voor kleuters 

16.30 uur: einde show lagere school 

17.00 uur: einde spelenmarkt + uitreiking tombola 

17.30 uur: optreden OLVP-papa’s “De Molteni’s” tot 

19.00 uur. 

20.00 uur: einde schoolfeest 

 



        

Bodymaptip: waarom buiten spelen zo belangrijk is! 

Het is heel belangrijk dat baby's, peuters en kleuters zo veel mogelijk buiten spelen. De zintuigen kunnen enkel heel 

sterk ontwikkelen in contact met de natuur. Door buiten te spelen doen onze kinderen vitamine D op.  Voor het 

opgroeiende lichaam is dit noodzakelijk. 

 
We horen vaak de reactie:  'Het is niet zo'n goed weer om buiten te spelen' 

Ons antwoord: Elk weer is goed weer voor kinderen. Je hoeft enkel maar de kledij aan te passen. Spelen in de regen 

en felle wind vinden kinderen zalig en het zal de weerstand versterken.  

Enkel bij onweer en bliksem mag je ze binnenhouden :-) 

Babytip 
Ga met je baby veel naar buiten. Niet enkel in de buggy of kinderwagen maar leg ze 

ook op het gras. Laat ze voelen, ruiken en proeven aan natuurlijke materialen 

zoals gras, takjes, bladeren, zand... 

Laat je baby de wind voelen en horen, de regen voelen en horen, kortom de 

verschillende weertypes meermaals ervaren met alle zintuigen. 

De handen kunnen heel veel betasten maar vergeet zeker de voeten niet. Blote 

voeten op het gras, in het zand, in het water geeft een boost aan de 

hersenontwikkeling.  

 

 

Peutertip 

Peuters moeten zo veel mogelijk buiten spelen.  

Als je gaat wandelen neem de buggy niet mee, en laat je peuter zelf de wandeling 

maken. 

Desnoods wandel je maar 200 meter in het bos. Het gaat om de ervaringen die je 

zo aan je peuter kan meegeven. 

In de buggy is de ervaring veel beperkter. 

 

Voorzie leuke laarzen voor je peuter zodat hij met elk weer naar buiten kan. Laat 

het ook gebeuren dat je peuter vuil wordt. Doordat je peuter zich mag vuil maken 

kan hij/zij zonder stress op ontdekking gaan.  

Dit is echt heel belangrijk om te kunnen leren. 

Laat in de zomer je peuter op blote voeten met water en zand spelen. 

Voorzie buitenspeelkleding die heel gemakkelijk zitten en die echt vuil mogen zijn. 

 

 

 

 

 



Kleutertip 

Ook je kleuter mag zoveel mogelijk naar buiten, iedereen trouwens! 

Indien je een tuin hebt richt je deze best in op maat van je kleuter. 

Voorzie een kleine glijbaan, een kleine schommel, een kleine trampoline, een zandbak, buitenspeelkeuken, 

kruiptunnels enz. 

Indien je te snel te grote materialen in je tuin plaatst zijn ze afhankelijk van jou om buiten te kunnen spelen. 

 

Volgende activiteiten zijn een super meerwaarde voor de ontwikkeling: 

 slijk maken 

 in plassen springen 

 pieren zoeken 

 met krijt tekenen 

 met regen en wind buiten lopen  

 natuurelementen zoeken en ermee knutselen 

 kampen maken buiten 

 buiten picknicken 

 waterspelen, planten gieten, ballonnen enz  

 ... 

 

 

Als je zorgt voor een veilige buitenomgeving kan je kind zonder risico's alleen (liefst met vriendjes) buiten spelen. 

  



 

Nieuws uit de eerste kleuterklassen 

De eerste kleuterklas ging op schoolreis! 

Instappen! Met z’n allen de bus op richting ’t Krekeltje in Eede… Wat spannend! 

   

   

Eerst brachten we een bezoekje aan de dieren. De geiten en de schapen lieten zich makkelijk aaien en zelfs 

knuffelen.  

         

 

 

 



 

Onze maagjes gromden al vlug. Gelukkig stonden er heerlijke frietjes op het menu. Smakelijk! 

   

 

Na het eten, leefden we ons helemaal uit in de speeltuin. 

   

   

 

 

 

 

 

 



Alsof dit alles nog niet genoeg was, mochten we ook nog smullen van een lekker ijsje. Mmm!  

   

 

Moe, maar een avontuur rijker, keerden we terug huiswaarts!  

   

 

Meer foto’s, vinden jullie op onze klasblogs! 

 

Groetjes, de juffen van de eerste kleuterklas 

 

 

 

  



Nieuws uit L3 

Voor onze lieve mama’s… 
 

 

 

 

 

                                      Memati Bas, 3A 

         

 

 

 

 

 

 

 

          Gust Everaert, 3A 

 

 

 

  Lien De Beuckelaer, 3A 

 

 

 

 

 

 

         Niel Vermeulen, 3A 

 

 

 

 

Het was moederdag op 13 mei. 

Mijn mama was heel blij en trots 

op mij. 

Eindelijk is het moederdag geweest. Nu kan ik aan 

jullie vertellen wat ik gemaakt heb. 

Van kleurrijke lontwol hebben we vilt gemaakt. Dat 

vond ik behoorlijk moeilijk maar het is toch gelukt. 

Dan hebben we de vilten kralen op een dunne draad 

geregen. Als laatste hebben we onze kralenkrans 

ingepakt met een kaartje erbij waar een mooie 

boodschap op stond. 

  

Op zondag 13 mei was het moedertjesdag. Ik ga 

jullie vertellen hoe we ons geschenkje gemaakt 

hebben. 

Lontwol moesten we over noppenplastiek rollen en 

masseren. Afwisselend moesten die bolletjes in 

warm en koud water met zeep onderdompelen. Juf 

Annemie is ons komen helpen. De parels van vilt 

moesten we dan op een draad steken. 

 

Ik was blij dat het moedertjesdag was. Nu kan ik 

jullie wat meer vertellen. Ik heb eerst de kleurrijke 

bolletjes gevilt. Dan heb ik de bolletjes op een 

dunne draad geregen. Af en toe stak ik er een 

andere parel bij om het mooier te maken. Toen ik 

mijn cadeau aan mijn mama gaf, was ze heel blij. 

Ze vond het heel mooi. 

 



Slechtvalken 

Op maandag 7 mei 2018 mochten we naar de Onze-Lieve-Vrouwkerk om de slechtvalken te bekijken. 

Het begon met buiten naar de kerk te staren en niet te kunnen wachten om naar binnen te gaan. Toen vertelde Jan 

Rodts van de vogelbescherming over de slechtvalken. Een tijdje later keken we naar een filmpje waarop we de 

kleintjes zien geringd worden. En “Live” dan nog ! We mochten de namen weten. Het waren “Sterre, Rover, Bliksem 

en Jules” . Ze betekenden heel wat. 

Om af te sluiten kregen we een glaasje fruitsap of water en liep de juf met een prachtige poster in haar hand van de 

schrijver Marc De Bel. Dit gebeuren haalde natuurlijk de krant. En TV Oost! 

Sumi (L3B) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©www.slechtvalken-sint-niklaas.be  



KALENDER  JUNI  2018 

Vrij 1  

Za 2 SCHOOLFEEST (Deuren open om 13u30 tot 20.00 uur) 

Zo 3  

Ma 4  

Di 5 Schoolreis K2 

Woe 6 Kidstennis L1 en L2 

Do 7  

Vrij 8 Sportdag L1 / Sportdag L3 

Za 9  

Zo 10 Vaderdag 

Ma 11  

Di 12 Oudercontacten kleuterschool 

Woe 13  

Do 14 Oudercontacten kleuterschool 

Vrij 15  

Za 16  

Zo 17  

Ma 18  

Di 19 Personeelsvergadering: geen studie – wel opvang 

Woe 20  

Do 21  

Vrij 22 Sportdag kleuterschool / Schoolreis lagere school 

Za 23  

Zo 24  

Ma 25 Brandweer L4 : L4A (vm) L4B (nm) 

Di 26 Sportdag L4  / Oriëntatiesportdag L5 

Oudercontacten L1 L2 L3 L4 L5 

Woe 27 Dankavond L6 

Do 28 Eucharistieviering / Oudercontacten L1 L2 L3 L4 L5 

Vrij 29 Gazet Present 

Laatste schooldag: school eindigt om 11.40 uur!  

Za 30 Start grote vakantie 



 

 


