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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2017     
 

Afspraak van de maand 

                                       'Tijdens de pauze snoepen wij gezond!' 

                                                                        

                                 
 
 

Busdienst 
Lea, onze busbegeleider is gedurende langere tijd afwezig wegens ziekte. Zij zal vervangen worden door 
meester Kurt. Wij wensen Lea veel beterschap toe! 
 
 

 Carnaval 
Vrijdag 17  februari vieren we carnaval in de school!  
Vanaf ’s morgens mag je verkleed naar school komen. Tijd dus om op zoek te gaan naar een gek, grappig of 
origineel kostuum. Het hoeft echt niet duur te zijn, misschien kan je met een creatief ideetje zelf aan de slag.  
’s Middags trakteert de oudervereniging iedereen op heerlijke pannenkoeken. Voor de kleuters voorzien we 2 
pannenkoeken per kind en voor de leerlingen van de lagere afdeling 4 pannenkoeken per kind. Je beslist zelf of 
je die dag ook nog boterhammetjes meebrengt. Leerlingen die een allergie hebben mogen hun eigen 
(pannen)koekjes meebrengen. We sluiten de dag af met dansjes in de zaal… zet je feestneus dus maar op!  
(P.S. : serpentines, toeters en bellen mag je meebrengen. Confetti mag op school niet rondgestrooid worden 

en blijft dus beter thuis. ) 

Helpende handjes bij het bedelen van de pannenkoeken kunnen zich melden bij onze oudervereniging 

ov7sprong@gmail.com 



Dikke truiendag 

Op 17 februari zetten we de verwarming enkele graadjes lager.  Al de leerkrachten voorzien die dag ook een 
korte activiteit in de buitenlucht.  Vergeet dus die dag zeker je warme trui, muts en sjaal niet! 

 Overgang secundair onderwijs 

Op vrijdag 10 februari brengen de leerlingen van het secundair onderwijs een bezoek aan de middenschool 
'Anton Bergmann' te Lier. Zij maken er kennis met de structuur van het secundair onderwijs en volgen een 
aantal workshops.                                                             

Wafelslag 

De oudervereniging start op 22 februari haar jaarlijkse wafelverkoop. De verkoop loopt tot en met 
dinsdag 22 maart. Op donderdag 30 maart kunnen de wafels afgehaald worden tijdens het 
oudercontact. Het bestelformulier wordt op 22 februari met de leerlingen meegegeven. 
Bestelformulieren ook steeds te verkrijgen op het secretariaat. Dit jaar gaat de opbrengst naar het 
vervoer van de schoolreizen. Vorig jaar was onze wafelverkoop een succes!  

"Lieve ouders, we rekenen ook dit jaar weer op jullie!"  

Leerlingenraad 

Onze leerlingenraad werkt een idee uit om het spelen op de speelplaats nog leuker te maken. Per graad 

voorzien ze spel-en sportmateriaal dat kan uitgeleend worden tijdens de middagspeeltijd. De leerlingen van de 

derde graad zullen beurtelings de uitgeleende materialen oplijsten en ervoor zorgen dat ze na de speeltijd 

weer in de juiste koffer belanden.  Het materiaal van de spelkoffers wordt gesponsord door onze 

oudervereniging! Alvast een fijn idee van onze leerlingraad en een dikke merci aan de oudervereniging voor de 

centjes! 

 

Wees een heer in het verkeer 

Op vrijdag 27 februari werden op het gemeentehuis van Nijlen de octopus-routekaarten aan de directies van 

de verschillende scholen overhandigd. Op deze kaarten staan de veiligste routes die de leerlingen te voet of 

met de fiets kunnen afleggen naar de school. Alle leerlingen ontvangen deze week een kaart. 

 U kan de routekaarten ook digitaal terugvinden op de website van VSV : www. Octopusplan.be 

 

Opendeurdag : tocht door de tijd! 

Onze opendeurdag van zaterdag 28 januari was een succes! Dankjewel voor het bezoekje! 
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Piraten in zicht in het eerste leerjaar 
De kinderen van het eerste leerjaar kregen bijna een nieuw klasgenootje. We hadden het nieuws vernomen en 
zorgden er voor dat hij zich meteen thuis zou voelen in onze klas. Tot er ineens een fles aanspoelde. In de fles 
zat een schatkaart . Het was van een piraat… Die piraat was Sammie. Hij legde ons uit dat hij toch niet kon 
komen. Het schip van zijn ouders was hersteld en ze gingen weer varen over zee. Dit vonden we allemaal heel 
jammer tot we ontdekten dat Sammie een schat had verstopt op school. We volgden de weg via de schatkaart 
en vonden zo een schatkist. 
Ons plezier kon niet op. Sammie had een supertof boek achtergelaten. Het was een prachtig verhaal, waarmee 
we ons project starten. Sammie gaf ons verschillende opdrachten die we met veel plezier uitvoerde 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat als we alles wisten over oma en opa? 
Tijdens de tocht doorheen de tijd van de grootouders kwamen de leerlingen van L2 van alles te weten hoe het 
er vroeger aan toe ging.  
Tijdens een bezoekje aan het Heemmuseum leerden ze niet alleen hoe oma en opa naar school gingen, maar 
zagen ze ook een oude snoepwinkel, kapper, kruidenierszaak en nog veel meer. 
Op school maakten ze hun eigen museum, waarin niet alleen foto’s en spullen van zichzelf te zien waren, maar 
ook van hun ouders en grootouders. 
Ook keken ze al eens naar de toekomst en maakten ze een ontwerp van de stad in de toekomst en ontworpen 
ze echte robots. 
Het was een zeer leuk en leerrijk project dat ze niet snel zullen vergeten.` 
 

 
    
 

 

 
 
 
 
 



Opleiding museumbewaker in L3 
Met de opendeurdag werd het derde leerjaar omgetoverd tot een ‘Egyptisch museum’. Maar om een 
volwaardige medewerker van het museum te zijn, moesten de leerlingen bewijzen dat ze zeer 
voorzichtig met die eeuwenoude voorwerpen kunnen omgaan.   Daarom kregen ze de opdracht om 
een zeer breekbaar voorwerp te verpakken, zodanig dat het voorwerp niet stuk zou gaan, wat er ook 
mee zou gebeuren. Na het vele denk- en inpakwerk werden de pakjes door het raam van de eerste 
verdieping gegooid. En wat was het resultaat? Iedereen was geslaagd en mocht meewerken in het 
museum. Straf, hé !? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De leerlingen van het vierde leerjaar brachten op donderdag 12 januari een bezoekje aan het 
nieuwe gemeentehuis van Nijlen. 
Wat een knap gebouw! 
We mochten plaatsnemen in een mooie, grote zaal op de eerste verdieping en we kregen een lekker 
‘fairtrade ‘ drankje aangeboden. 
Liefst drie schermen kwamen hier naar beneden om een Powerpoint van jeugdconsulent Gunther te 
volgen. 
We kwamen te weten hoeveel inwoners Nijlen telt  
(ongeveer 22 600 ), hoeveel ‘helpers’ de burgemeester heeft en hoe een gemeenteraad in zijn werk 
gaat. 
Dit konden we beter begrijpen door er zelf eentje te organiseren! 
Maité nam de rol van burgemeester op zich en de anderen behoorden tot een bepaalde partij.  
Enkele voorstellen werden goedgekeurd…., anderen dan weer afgekeurd….. 
Niet altijd gemakkelijk, zo’n gemeenteraad!  
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Op ontdekking in het vijfde leerjaar  
De afgelopen  weken dompelden we ons in het vijfde leerjaar onder in de wereld van ontdekkingsreizigers. Er 
werden heel knappe lapbooks gemaakt en veel opgezocht in boeken en op het internet. We onderzochten in 
groepjes hoe het was om te leven in de nieuwe tijden. We leerden dat er belangrijke uitvindingen en nieuwe 
wetenschappen nodig waren voor het mogelijk werd om de hele wereld rond te reizen. Eén van die 
ontdekkingen was het kompas. We leerden over de eigenschappen van magneten en hoe een kompas werkt. 
We maakten zelf een kompas. Voor techniek maakten we onze eigen boten voor ontdekkingsreizigers. Wat 
een knappe resultaten! Vasco da Gama nam op  van zijn reizen een schimmenspel mee, wij probeerden dat 
ook te maken met verhalen over ontdekkingen, piraten, boten en nog zo veel meer.  
Het was een leerrijk project! Wie weet reist er wel eens iemand van onze klas als ontdekkingsreiziger naar 
Mars  

 
 
 

Geen treinsporen maar voetsporen in de visjesklas 

 

         
 
 
 

                                       
 
 
 
 



 

Op bezoek in het oude Egypte met de 3de kleuterklas 
 

Op een dag klopte er een raar mannetje aan de deur,....Amnesia was zijn naam. Maar....buiten zijn naam wist 
hij niets meer.... Geheugenverlies!!! waar hij vandaan kwam, uit welk land, welke tijd,....alles was hij vergeten.  
Aan ons om de zoektocht te beginnen… 
Hij leek wel verdacht veel op een farao. Een farao? Wat is dat? Samen gingen we op zoek in boeken, prenten, 
verhalen. We startten bij de oorsprong van het leven. Waar komen wij eigenlijk vandaan? Volgens Vic stuurde 
moeder natuur ons naar de aarde, volgens Staf stammen we af van de indianen die trouwens nog steeds 
zouden bestaan en Jack dacht dat een heel slim man eerst de dino’s uitvond maar ze op tijd weer liet 
verdwijnen voor de mensen er waren. 
Brainstormen en fantaseren, dat is wat de deden….zo’n prachtige verhalen uit de mond van de kleuters  
Uiteindelijk  kwamen we te weten, via een geheime boodschap in het Egyptisch schrift, dat Amnesia uit het 
oude Egypte kwam. 
Piramides, mummies, sarcofagen, sfinxen, de Nijl,…oh ja de 3de kleuterklas weet perfect waarover het gaat. 
Vele foto’s en filmpjes van ons project te bewonderen op de  
Juf An Facebook pagina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Romeinen in het zesde leerjaar 
In het zesde leerjaar hebben we gewerkt rond de Romeinse tijd. 
Een kleine greep uit onze doe-activiteiten: met stenen en zavel bouwden we een aquaduct, met een 
stappenplan boorden we een tempel uit hout in elkaar,met timmer- en klopwerk maakten we het beroemde 
circus maximus, onder kundige leiding van An Verhaert boetseerden we uit klei typische Romeinse vazen, door 
gebruik te maken van acrylverf schilderden we prachtige historische gebouwen/constructies, met stukjes 
steen creëerden we mozaïekkunst, uit karton knutselden we een triomfboog,door middel van een 
folder/lapbook stelden we Italië voor...en nog zoveel meer... 
Ook kwamen we door middel van hoekenwerk, partnerwerk en opzoekwerk met boeken en tablets heel wat 
nieuwe feiten te weten over het reilen en zeilen van de  Romeinen. 
Hier volgen nu enkele weetjes over het Colosseum... 
-een ovalen gebouw van 188 meter lang,156 meter breed en 48,5 meter hoog 
-er konden 50 000 mensen zitten 
-er waren 76 toegangspoorten; zo duurde het maar een kwartiertje om al die mensen gelijktijdig uit het 
Colosseum te krijgen 
-er waren 30 liften om wilde dieren vanuit hun kooien helemaal onder de grond naar de arena te brengen 
-het openingsfeest duurde maar liefst 100 dagen 
-men kon het onder water zetten om zeeslagen na te spelen 
Kortom, boeiend en leerrijk!!  
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KALENDER FEBRUARI 2017 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Woe 1  
14u15-15u00 

Peuters 
L1, L2, L3, L4 

Instapdag 
Zweminstuif : verzamelen aan het 
zwembad om 13u45 

 
 
€1 

Do 2  L1 
 
K3→L6 

Medisch onderzoek op verplaatsing 
(onderzoek + vaccinatie) 
Zwemmen 

 
 
€2 

Vrij 3     

Za 4     

Zo 5     

Ma 6  Allen  Inoefenen busevacuatie 
Toneelvoorstelling  
De Mol Lier 

 
€6 

Di 7     

Woe  8  Allen  Pedagogische studiedag : leerlingen 
komen die dag  niet naar school! 

 

Do  9     

Vrij 10  L6 Bezoek Anton Bergmann  

Za 11     

Zo 12     

Ma 13     

Di 14     

Woe 15     

Do 16  K3→L6 Zwemmen €2 

Vrij 17  Allen  Dikke truiendag  

Za 18     

Zo 19     

Ma 20     

Di 21     

Woe 22     

Do 23     

Vrij 24  Allen  Carnaval op school   

Za 25     

Zo 26     

Ma 27 

 

 Het 7Sprong-team wensen iedereen 
een fijne krokusvakantie! 

 

Di 28     

                         

                           Als je terug in de tijd zou gaan  
                             Zouden klokken omgekeerd slaan 
                             Iedereen liep achterstevoren 
                                Je zou alles anders horen 
                        Gingen frieten van warm naar kou  
                      Allemaal dingen waar ik niet van hou 
 
                                               (Gedichtendag 2017-auteur : Lander L5) 


