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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2018     
 

Afspraak van de maand 

                    “Boos zijn is ok maar praat en zeg wat je voelt en dan komt alles ook weer goed!” 

                                     

                                                           
                                 
 
 

 Carnaval 
Vrijdag 9  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 6 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 2 februari brengen de leerlingen van het zesde leerjaar 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 27 maart. Op donderdag 29 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 en de aankoop van Zweedse banken. Vorig jaar was onze wafelverkoop 
een succes!  

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

Leerlingenraad 

Onze leerlingenraad wil de afvalberg op school verminderen en vraagt nogmaals om zoveel mogelijk drank 

mee te geven (liefst water) in een drinkbus en koek in een koekendoos. De speelkoffers worden binnenkort 

nog aangevuld met extra materiaal. De rijen na de refter werden afgeschaft. De leerlingen van de 

leerlingenraad houden mee een oogje in het zeil voor een vlot verloop.  

 

Waar is dat feestje! 
Op vrijdag 2 februari gaat in de speelzaal van de lagere afdeling onze after school party door van 17u00 tot 

19u30. We verwachten al onze leerlingen van de lagere school in ‘hippe en chique kledij’!  Drankjes worden 

verkocht aan 1 euro en voor iedereen voorzien we een hotdog!  DJ Gino is de dj van dienst. Smeer de 

dansbeentjes alvast maar in.  

 

(PS : ouders kunnen hun kind afzetten en weer ophalen. Toegang tot de party…? Helaas dat zal voor een 

andere gelegenheid zijn! 

 

  Opendeurdag : tocht door de tijd! 

Onze opendeurdag van zaterdag 28 januari was een succes! Dankjewel voor het bezoekje! 
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Als het kriebelt moet je sporten!   

Op zaterdag 24 maart neemt ook onze school weer deel aan de provinciale scholenveldloop voor leerlingen 

van het lager onderwijs. De veldloop gaat door op de terreinen van GOEZO! Klokkenlaan, Klokkenlaan 25 in 

Nijlen. Leerlingen die wensen deel te nemen bezorgen het inschrijfstrookje ten laatste op maandag 5 februari 

aan de juf of meester. Een volledig programma volgt later.                              

 

Gezocht : helpende handjes 

Onze oudervereniging organiseert jaarlijks heel wat leuke activiteiten. Zin om ons een keertje te helpen?  

Dat kan op één of meerdere van onze volgende activiteiten :  

2/02/18 : afterschoolparty van 17u00 tot 19u30 

7/02/18 : pannenkoekenfeest van 11u30 tot 12u30 in de refter van de school 

16/03/18 : nog op zoek naar sponsors of leuke prijzen voor onze schoolquiz.  

                    Inschrijven met een quizploeg kan uiteraard ook.  

                    Stuur een mail naar zevensprongquiz@gmail.com 

1/06/18 : we organiseren voor de eerste keer in de grote tent van het zomerfeest op vrijdag             

                  een popup-markt. Creatieve ouders kunnen een standje reserveren om creaties te verkopen of 

                  misschien kent u een standhouder die mogelijk geïnteresseerd is? Let us know! (flyer volgt nog) 

3/06/18 : zomerfeest. Lijst met vraag naar helpende handen volgt nog.  

 

Geef ons een seintje via onze facebookpagina “oudervereniging De Zevensprong” of  via mail 

 Ov7sprong@gmail.com  of  spreek ons even aan aan de schoolpoort!  

 

Neen tegen pesten! Wij doen mee, jij toch ook! 

De week van 5 tot 9 februari staat in het teken van de Vlaamse week tegen pesten.  

We zingen het lied van Tinne Oltmans “Stip na Stip”.  (Stip=samen tegen iemand pesten!) 

We roepen iedereen op om naar ketnet.be of de Ketnet-app te gaan en daar het Manipest te ondertekenen. 

Het Manipest bestaat uit vier afspraken die helpen om pesten tegen te gaan. Door deze vier afspraken te laten 

lezen en de vraag te stellen ze te ondertekenen als je akkoord bent, hopen we dat we kinderen kunnen 

stimuleren om na te denken over hun gedrag. 

1. Ik vind pesten niet oké en zal er nooit aan meedoen! 

2. Ik praat erover als pesten mij bang of verdrietig maakt. 

3. Ik sluit niemand uit, voor mij hoort iedereen erbij! 

4. Ik zal altijd proberen op te komen voor iemand die gepest wordt. 

Wie het Manipest ondertekend heeft, kan dit zichtbaar maken door vier stippen op zijn of haar hand te 

tekenen. Door dit te doen, laten we weten dat we pesten echt niet oké vinden, en dat we er zullen zijn voor 

wie gepest wordt.  

 

 

 

 

 

 

 

mailto:zevensprongquiz@gmail.com
mailto:Ov7sprong@gmail.com


 

       Thema Jungle K1 
Een nijlpaard krijg je niet zomaar opzij als hij daar geen zin in heeft…  
Dat konden onze kapoenen ondervinden.  Ze brulden, duwden, sprongen.. maar helaas het nijlpaard wou 
geen poot verzetten. We probeerden het met ‘alsjeblieft’ en raar maar waar het nijlpaard ging een stap 
opzij! 
Tijdens de projectweek kwamen echte dieren op bezoek.  
In de kleuterzaal speelden de juffen toneel.  
Wij speelden in de klas, knutselden, speelden samen spelletjes en keken in boekjes. 

       Van A(aap) tot Z (zebra) leerden we het dierenalfabet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In ons klasje zijn een aantal kleuters grote broer of zus geworden en dit konden we niet zomaar laten voorbij 
gaan. 
We vertelden een leuk verhaal, deden spelletjes rond het thema en proefden van zelfgemaakte fruitpap. 
Maar het hoogtepunt was het bezoek van ‘ echte baby’tjes!’ die we mochten masseren.  En of die kleintjes 
genoten….  
Dankjewel mama van Jayden met kleine Taylor, mama van Loewie met kleine Emma, mama van Leon met 
kleine Pippa en  mama van Jasper (K3)  met kleine Elias.  
 

 

 

 

 

  

 

             

 

Opendeurdag in K2 – Noordpool & Zuidpool  

In de tweede kleuterklas leerden we over de Noord- en de Zuidpool. We leerden dat er op de Noordpool 
eskimo’s leven  in iglo’s en dat er op de Zuidpool pinguïns wonen. We deden proefjes met ijs, we speelden 
pinguïnbowling en bouwden in de poppenhoek een echte iglo. Op de computer keken we naar  filmpjes over 
het leven op de Noord- en Zuidpool.   
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Wilde dieren gespot in de 3de kleuterklas  
Hoe het begon……  
Op zekere dag lag er een nest met een reuzenei in onze klas. Van welk dier was het? Een vogel? Een olifant? 
Een slang? Een aap? Een pinguïn? We gingen op zoek naar alle dieren die eieren leggen….  
We zochten informatie op in boeken, op de computer en kregen zelfs wilde dieren op bezoek in onze klas.  
We leerden over zoogdieren, vogels en reptielen.  
Jaco de roodstaartpapegaai kwam op bezoek, Coco de Rosellavogel en zelfs een echte Pythonslang kwam langs 
in ons klasje.  
Maar tevergeefs….geen van allemaal wist van wie het ei was.  
Tot op zekere dag ‘Struisje de vogel’ in onze klas zat,….zomaar op het nest! Het bleek haar ei te zijn. Maar blij 
was ze niet.  
Haar ei was te groot en haar nest te klein!  
Dus gingen we samen aan de slag om haar een handje te helpen.  
We maakten eerst een plan, tekenden het materiaal dat we nodig hadden en hoe het nest er moest uitzien.  
Het werden uiteindelijk 2 nieuwe nesten,…eentje voor Struisje de vogel en een voor haar ei dat weldra 
uitgebroed zou worden.  
En je kan het al raden….enkele dagen later brak het ei.  
Een baby struisvogel werd geboren en ze kreeg de naam Nora.  

 
 

 

 

 

 

                                                              

 
 
 

De onderwaterwereld in het eerste leerjaar 
Onze klas werd omgetoverd tot een heuse onderwaterwereld. We werkten rond het boek ‘de mooiste vis van 
de zee’ en deden hierbij verschillende leuke dingen. We knutselden met onze eigen fantasie een vis, we 
maakten hengels tijdens de lessen techniek , we proefden van verschillende vissoorten, bekeken de 
waterkringloop en maakten ons eigen aquarium. Verder leerden we veel nieuwe dingen op een speelse 
manier. Voor ons was het alweer een superleuk project! Wij kijken alvast uit naar het volgende… 

 

 



L2 verkent het leven op de boerderij. 

De afgelopen weken stonden in het teken van de boerderij. 

Welke dieren leven op de boerderij? Welke geluiden maken die dieren? 

Waarom zijn die dieren belangrijk voor ons? 

Aan de hand van verschillende spelletjes, filmpjes en activiteiten ontdekten ze op deze vragen een antwoord. 

Ze maakten hun eigen dieren, zongen in  hun eigen dierengeluiden-koor en maakten lekkere pudding van 
verse hoevemelk 
 

                                              
 

L3 en L4 gaan naar de theatervoorstelling ‘KODO’ te Lier 
Kodo is de titel van een boek en wordt meesterlijk verteld door een actrice die in de huid kruipt van 
verschillende levensgrote poppen. Het verhaal gaat over de onsterfelijke en alles overwinnende 
liefde. Kodo en zijn vader wonen in het veerhuis tussen de Foedji, de eeuwige berg en het zwarte 
cederbos, dat bevolkt is door bedreigende ninja's en 'wildemannen'. De twaalfjarige Kodo bereidt 
zich zowel fysiek als mentaal voor op de confrontatie met de kwaadaardige geesten. Met zijn vader 
oefent hij met het zwaard om een echte samoerai te worden. Het is een moeilijke weg die hij moet 
bewandelen, maar wat hij vooral heeft geleerd, is: 

Vecht niet, 
vlucht niet,  
maar lach ! 
Want je bent sterker 
dan je dacht … 
als je LACHT !!! 
 
 (Dit prachtige boek is ook                                                                   
verkrijgbaar in bib van Nijlen) 
 

Bezoekje aan de Zoo 
Donderdag 18 januari zijn we samen met het zesde leerjaar naar de zoo van Antwerpen geweest. Er was die 
dag felle wind en weinig volk in de Zoo. We hadden de zoo voor ons alleen, zalig!   
Veel dieren zaten er niet buiten door het slechte weer, maar bij de reptielen en de kleine apen was er wel veel 
te zien. Een gids die wel van grapjes hield gaf ons uitleg over de reptielen.  We kregen ook interessante uitleg 
achter de schermen.  We hebben ook even op de plaats gestaan waar de duikers in het water gaan, de 
aquaria. 
Na het middageten hebben we de zeehonden show nog gezien. Die was super grappig! Er was een die kon 
voetballen en een andere sprong door hoepels.Als aandenken aan deze leuke uitstap kregen wij  een 
koekendoosje van de Zoo. 
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Werken op schaal in het 5de leerjaar 
Tijdens  het thema dieren hebben wij met de hele klas reuze grote dieren gemaakt uit grote stukken karton . 
We werden  in groepjes verdeeld en kregen  een dier in hout. De stukjes van het houten diertje moesten wij 
vergroten. Werken op schaal… niet zo eenvoudig. In de laatste week puzzelden we onze dieren in elkaar. Trots 
hebben we onze resultaten tijdens de opendeurdag tentoongesteld.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L4: Thema dieren:  Vreemde dieren 
De leerlingen hebben veel  informatie  over vreemde dieren verzameld: een bezoek aan de Olmense Zoo, 
teksten gelezen, opzoekwerk op de computer.  
Ze hebben ook infofiches  gemaakt over een zelfgekozen vreemd dier. 
In de klas hebben de kinderen wandelende takken bestudeerd en  verzorgd. 
Er werden ook dieren  met k’nex , klei en met wol gemaakt en wandelende takken met takjes en touw. 
Hier volgen nog enkele weetjes over vreemde dieren: 
Wist je dat het luipaard het snelste landdier is? Kyan 
Wist je dat het vogelbekdier de snavel van een eend, het lijf van een mol en de staart van een bever heeft? 
Renzo, Kyra 
Wist je dat de snavel van de toekan als een koelsysteem werkt? (regeling lichaamstemperatuur).  Mille 
Wist je dat glaskikkers op hun eitjes plassen om ze nat te houden?  Linn 
Wist je dat het zeepaardje een vis is die niet zo goed kan zwemmen en daarom grijpt hij zich met zijn staart 
vast aan een stukje wier? 

              
 
       

RONDJE DIERENTUIN 
Eerst zagen we gekke apen ,die eten graag rapen 
Dan passeerden we het luid gebrul van de leeuwen,net alsof ze naar ons zaten te schreeuwen 
Een beetje verder zwommen pinguïns en zeehonden,die een school vissen op de bodem vonden 
Dan kwamen de giraffen met hun lange nekken,die hadden ook prachtige vlekken 
Uiteindelijk kwamen we aan het verblijf van de olifanten,met Kai Mook;die prijkt op alle kranten 
Bye bye mooie en lelijke dieren , bedankt om ons te plezieren 
                                                                                           Len L6 
             

ZEEAREND…een witte kop…en een bruin lijfje…zo gaat deze rakker het leven tegemoet…als gerecht een 
visje en wat vlees…wat een lekker eten voor dat beest…deze jongen is ook een politieman…want hij haalt 
drones uit de lucht…als hij er één ziet en hij wordt gestuurd…is het die drone zijn laatste uur…al snel heeft hij 
het te pakken…en krijgt hij nadien eten in de barakken… 
                                                                                            Lander  L6 
 



Weetjes over mensen uit het 6de leerjaar 

Enkele weetjes over het menselijk lichaam  
-je hebt ongeveer 650 spieren die vastzitten aan je botten 
-de kaakspier is één van de krachtigste spier  
-de grootste spier is de bilspier(hamstring) 
-het dijbeen is het langste en stevigste bot  
-als volwassen heb je 206 botten 
-je dunne darm is gemiddeld 6 meter lang 
-een sterk zuur in je maag breekt het voedsel af 
-je hart is ongeveer zo groot als je vuist 
-rode bloedcellen vervoeren zuurstof 
-hersenen voelen geen pijn 
- de linkerhelft van de hersenen bestuurt de rechterkant van je lichaam 
-de linkerlong is iets kleiner-zo is er genoeg plaats voor je hart 
-de lucht gaat via de luchtpijp naar de longen en vertakken in de buisjes zodat het zuurstof in de 
bloedbaan terechtkomt 
… 

Rijmen en dichten in het 6de leerjaar 
 

Over blauw en ros  
 
Op een erg koude maar mooie winterdag                             
 Liep ik eens vrolijk door het bos                                               
 Je kan nooit raden wat ik plots zag 
Tussen de bomen liep een blauwe vos.  
 
Ik zei : “Waarom ben je blauw en niet ros?  
              Want is dat niet erg raar?” 
Hij zei : “Dat is van de kou in het bos  
               en een sjaal en een muts heb ik niet weliswaar!” 
 
Ik nam uit mijn rugzakje een bonte jas 
En legde hem neer op het mos. 
“Doe hem snel aan en word zoals de rest van je ras 
     Want zovéél mooier is een rosse vos. 
                                                                        Mila 
 

 
                                                                               
Ik heb geen hartje van zilver 
                maar wel van goud 
             dat zeker van je houdt 
Ik heb ook een heerlijk warme vacht 
   als je me aait voel ik warm en zacht               
Ik ben je altijd trouw 
              omdat ik van je hou 
Ik ben meestal iedereen zijn vriend 
          en ook lief voor elk kind. 
                Met spel en bal  
               Krijg je mij overal 
           En ik maak veel plezier! 
     Ra,ra wat ben ik voor een dier? 
                                      Sebastiaan 
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KALENDER FEBRUARI 2018 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Do 1  K3→L6 Zwemmen €2 

Vrij 2 8u40-15u00 
9u00-10u00 
11u00-12u00 

L6 
K1→K3 
L1→L5 

Bezoek Anton Bergmann 
Toneel op school 
Toneel op school 

 
€3,5 

Za 3     

Zo 4     

Ma 5     

Di 6  Allen 
L5 en L6 

Dikke truiendag 
Schaatsen 

 
€3 

Woe 7 8u40-10u00 Peuters Peuterspeeluurtje  

Do  8  L6 Pizza maken  

Vrij  9  
VM 

Allen 
L3 en L4 

Carnaval op school 
Schaatsen 

 
€3 

Za 10     

Zo 11     

Ma 12 

 

 Het 7Sprong-team wenst iedereen een 
fijne krokusvakantie 

 

Di 13     

Woe 14     

Do 15     

Vrij 16     

Za 17     

Zo 18     

Ma 19     

Di 20     

Woe 21     

Do 22     

Vrij 23 17u00-19u00 Allen  Spaghetti-avond (leerlingen van 
L6→tvv luchtballonvaart) 

 

Za 24     

Zo 25     

Ma 26     

Di 27     

Woe 28     

                         

                         


