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Jaarthema: Fit en gezond, de wereld rond! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKANTIE… 

 

is dat wat je nodig hebt 

om als een kind te zijn 

dat alles kan verliezen 

in het spel 

en zijn verlangens prijs durft te geven 

als een ballon in de wind 

aan een draad 

zonder einde.      Kris Gelaude                               

 

Op maandag 3 september verwachten we onze kleuters en leerlingen terug op 

school. 

Met hartelijke groet 

Nelson De Vos 

Directeur basisschool OLVP Watermolendreef 

                                

  



 

Familienieuws 

      

We nemen afscheid van … 

Omer Steels, 

grootvader van Liliana Steels (L1B). 

 

Hilde Bruyninckx, 

       ex-voorzitster van het oudercomité, 

         ex-voorzitster van de schoolraad, 

                    lid van MZC. 

 

 

 

Label verkeersveilige school                              

Onze school ontving op 6 juni het label ‘verkeersveilige school fase 2’. Wij zijn één van de vijf 

basisscholen binnen Sint-Niklaas met dit label. We legden in een schoolvervoersplan onze 

engagementen vast om meer leerlingen te voet en op de fiets te krijgen. De stad engageert zich om de 

schoolomgeving en routes naar school te ontdoen van onduidelijke en verkeersonveilige situaties. 

Bedankt aan de verkeerswerkgroep voor jullie inzet, aan Sammy die dagelijks zorgt voor een veilige 

oversteekplaats, maar ook aan alle ouders, kinderen en leerkrachten om er mee voor te zorgen dat 

onze schoolomgeving een verkeersveilige omgeving is.   



Uitnodiging kennismakingsmoment 

 

  



Bodymaptip: waarom buiten spelen zo belangrijk is! 

 

BODYMAPTIP: Waarom ravotten en bruter spel zo belangrijk zijn! 

Het is heel belangrijk dat je baby's, peuters en kleuters veel knuffelt maar ook het heviger spel is 

onmisbaar om je lichaam goed te leren kennen. 

 

Door te ravotten leren kinderen hun krachten kennen en beheersen. 

 

We horen vaak de reactie:  'Je laat kinderen toch niet vechten, daar komen alleen tranen van..' 

Ons antwoord:  Het brutere spel en de weerstand die ze daaruit ervaren leert kinderen om op een 

gepaste manier daarmee om te gaan. Je kan niet weten of je te hard duwt als je dit nooit 

meermaals mocht ervaren. 

Kinderen die een zwakke krachtbeheersing hebben kunnen heel onhandig zijn in het gebruiken 

van materialen vb gemakkelijk iets laten vallen, punten van viltstiften steeds platdrukken, 

bekertjes steeds omver duwen enz.  

Later kan dit zich wreken in een verkrampte pengreep maar ook in onbeheersbaar en soms 

agressief gedrag. 

 

 

 

Babytip 

Het is niet omdat je baby klein en hulpeloos is dat je niet wat heviger kan spelen. Je zal snel 

merken dat je baby dit heel leuk vindt. 

Zorg natuurlijk altijd eerst dat alles veilig is, maar zwier je baby eens in de lucht, knuffel en 

masseer eens wat steviger. 

De papa's zijn er vaak toch straffer in dan mama's om dit soort spelletjes spontaan te spelen. :-) 

 

 



 

Peutertip 

Peuters gaan al bewust op zoek naar lichamelijk contact met anderen. 

Indien je peuter niet naar de crèche gaat, zorg dan dat ze heel regelmatig andere ontmoeten om 

mee te spelen. 

Introduceer het (zachte) fikfakken, ravotten op de mat en op het gras. 

Zorg dat meisjes ook dit spel kunnen beleven en ervaren. In onze huidige leefwereld hebben zijn 

deze vaardigheden even hard nodig. 

 

Dit spel maakt je kind niet alleen lichamelijk sterker maar ook mentaal. 

 

 

Kleutertip 

Laat je kleuter met zijn vriendjes eens spontaan spelen zonder constant toezicht. 

Ze zullen elkaar meermaals opzoeken in een bruter spel, net omdat dit heel erg nodig is. 

Maar ook als mama en papa kan je dit spel met je kinderen spelen. 

Extra spelvormen die de krachtbeheersing stimuleren: 

 in de tuin werken 

 in de wind spelen 

 zelf aan- en uitkleden 

 trek en duwspelletjes 

 kussengevecht 

 ... 

Er zullen al eens tranen komen, maar de tranen zijn een teken dat er wordt geleerd! 

 

  



Nieuws uit het zesde leerjaar 

Bijna 50 kinderen verlaten onze school om in september te starten in het secundair.   

Ze vierden hun afscheid met een fijne slotshow, waarin onderstaande liedje te horen was.  Hopelijk 

bewaren ze de goede herinneringen aan hun tijd op onze school:  ‘ Ik ben blij dat ik hier was ‘.  

 

Op de melodie van Zoutelande van BLOF: 

De aller-eerste dag naar het kleuterklasje 

Voor ‘t eerst naar school, veel lieve juffen 

Daarna moesten we al snel met de kindjes 

spelen 

Dus nu staan we hier samen, negen jaar later: 

afscheid nemen… 

 

En nu zitten we hier in het 6de leerjaar 

Wat jullie deden maakt ons allen blij 

’t middelbaar is waar we nu naartoe gaan 

Ik ben blij dat ik hier was, blij dat ik hier was. 

We zitten hier nu onze laatste dagen 

En we  zijn klaar voor de gro-te stap 

We vliegen uit naar het se-cun-dair,  

Ik ben blij dat ik hier was, blij dat ik hier was. 

 

Niks was leuker dan met jou op school te zitten 

Leren lezen en schrijven in het eerste leerjaar 

En ze zien dat het goed is, zien dat we groeien 

En door de juf en de meester, 

Ons nooit vervelen 

En nu zitten we hier in het 6de leerjaar 

Wat jullie deden maakt ons allen blij 

’t middelbaar is waar we nu naartoe gaan 

Ik ben blij dat ik hier was, blij dat ik hier was. 

We zitten hier nu onze laatste dagen 

 

En we  zijn klaar voor de gro-te stap 

We vliegen uit naar het se-cun-dair,  

Ik ben blij dat ik hier was, blij dat ik hier was. 

 

Ik ben blij dat ik hier was 

Ik ben blij dat ik hier was 

Ik ben blij dat ik hier was 

Ik ben blij dat ik hier was 

 

En nu zitten we hier in het 6de leerjaar 

Wat jullie deden maakt ons allen blij 

’t middelbaar is waar we nu naartoe gaan 

Ik ben blij dat ik hier was, blij dat ik hier was. 

 

Ik ben blij dat ik hier was 

Ik ben blij dat ik hier was 

Ik ben blij dat ik hier was 

 

We zitten hier nu onze laatste dagen 

En we  zijn klaar voor de gro-te stap 

We vliegen uit naar het se-cun-dair,  

Ik ben blij dat ik hier was, blij dat ik hier was. 

 

Afscheid nemen 

Afscheid nemen 

Afscheid nemen 



BELANGRIJKE DATA SCHOOLJAAR 2018 -2019 

 Personeelsvergadering: geen studie voor de lagere school.  

     Er is wel steeds opvang voorzien tot 18 uur. 

 Vrije dagen 

AUGUSTUS  2018 

Do  30 
Kennismakingsdag voor alle 

kinderen en hun ouders 

 

SEPTEMBER  2018 

Ma 3 Start van het schooljaar 

Wo 5 Eucharistieviering  

Ma  17 Personeelsvergadering 

Wo 19 Fruitboerderij K1 

Do  20 Sportmarkt L5 (vm) & L6 (nm) 

Vrij 21 Strapdag 

Di 25 Oudercontact K1 – K2 

Do 27 Oudercontact K1 – K2 

 

OKTOBER  2018 

Woe  10 

Openklasdag L1 

KS naar het bos 

Do 11 Personeelsvergadering 

Vrij 12  Facultatieve verlofdag 

Di 16 Oudercontact K3 

Do 18 Oudercontact K3 

Za 20 Eetfestijn 

Di 23 Oudercontact LS - rapport 1 

Wo 24 
Pedagogische studiedag:  

geen school voor de kinderen 

Do 25 Oudercontact LS – rapport 1 

Ma 29 Herfstvakantie (t.e.m. 4/11) 

 

NOVEMBER  2018 

Ma  5 Instap peuters  

Di  13 Personeelsvergadering 

Woe 21 

Presentatiefeest 

Eucharistieviering 

Do 22 K2 en K3 toneel 

 

DECEMBER  2018 

Do 6 Sint op school 

Vrij 14 Sportdag L5 – L6 

Woe  19 Eucharistieviering 

Vrij  21 Rapport 2 

Ma  24 
Kerstvakantie  

(tot en met 6 januari) 

 

JANUARI  2019 

Ma 7 Instap peuters  

Vrij 18 Personeelsvergadering 

Wo  23 
Pedagogische studiedag:  

geen school voor de kinderen 

  



FEBRUARI  2019 

Vrij  1 Instap peuters 

Ma 4 Personeelsvergadering 

Ma 11 Oudercontact LS 

Di 12 Oudercontact LS 

Vrij 15 Rapport 3 

Di 19 

Infoavond L6 (SO) 

Oudercontact KS 

Do 21 Oudercontact KS 

Vrij 22 Facultatieve verlofdag 

 

MAART  2019 

Vrij  1 Carnaval 

Ma 4 
Start krokusvakantie (t.e.m. 10 

maart) 

Ma 11 Instap peuters 

Do 14 Personeelsvergadering 

Vrij 29 PEP-dagen 

 

APRIL  2019 

Ma  1 

PEP-dagen 

Oudercontact L6 

Di 2 PEP-dagen 

Do 4 Oudercontact L6 

Vrij 5 Rapport 5 

Ma 8 

 Start Paasvakantie 

(t.e.m. 22 april) 

Di 23 Instap peuters 

Wo 24 

Boerderij KS 

Molsbroek L4 

Vrij 26 Piratenbaai sportdag L2 

Zo 28 Eerste Communie 

Mei  2019 

Wo  1 Feest van de arbeid: Vrijaf  

Do 2 Sportdag L1 

Vrij 3 Sportdag L4 

Za 4 H. Vormsel om 17u 

Ma 6 Personeelsvergadering 

Di 7 Schoolreis K1 

Zo 12 Moederdag 

Vrij 24 Grootouderfeest 

Za 25 Schoolfeest 

Di 28 Schoolreis K2 en K3 

Woe 29 Schoolreis peuters 

Do 30  Hemelvaart: vrijaf 

Vrij 31  Brugdag: vrijaf 



 


