
     

 

                             

 
 
   

 
 
 
 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2018     
 

                                                         
              

Afspraak van de maand 
                           "Wij maken duidelijk wat we willen maar ook wat we niet willen!" 
                              

                                                                                                     
 

Welkom op onze school 

Vanaf 24 september ben ik de nieuwe zorgcoördinator. Mijn naam is Kristel Vrolix. Ik sta al 22 jaar in het 

onderwijs, waarvan 15 jaar als zorgcoördinator. Ik woon in Berlaar en heb 2 kinderen van 17 en 19 jaar. Op 

school ondersteun en coach ik de leerkrachten in het creëren van een optimale leeromgeving voor de 

kinderen. Als het nodig is, begeleid ik ook kinderen individueel of in groep. Ik ben een aanspreekpunt voor elke 

zorgvraag van ouders, leerkrachten en leerlingen. U kan mij elke dinsdag en donderdag op school vinden van 

8u tot 17 u. U kan ook steeds bij mij terecht op het volgende email adres : zorg@bsdezevensprong.be 

 

Gezonde drankjes 

Onze vraag om geen gezoete dranken en enkel nog water mee naar school te brengen werd massaal 

opgevolgd. Dankjewel ! 

 

 

mailto:zorg@bsdezevensprong.be


Herstelgericht een andere aanpak 

Met behulp van 4 basisvragen (Wat is er gebeurd? Hoe voelde de ander zich? Wat kan ik de volgende keer 

anders doen? Hoe kan ik het goedmaken? )ontwikkelen we vaardigheden en mogelijkheden bij de leerlingen 

om hun gedachten en gevoelens te uiten en om relaties te herstellen en terug op te bouwen. Leerlingen die 

tot rust willen komen en nadenken over hun gedrag kunnen dit in de lagere school in de denkplek in de grote 

speelzaal of in denkplekjes die voorzien zijn in alle klassen. Onze kleuters voeren hun gesprekjes onder de 

grote praatboom op de kleuterspeelplaats.  

                                          
 

 Schaken op school, een meesterzet! 

Wie als kind regelmatig een partij schaak speelt, pikt een waaier van vaardigheden mee : zich beter 

concentreren, sneller rekenen, kritisch denken en oordelen, verantwoordelijkheidszin verwerven, ... 

Leerlingen die zin hebben in een partijtje schaken kunnen op maandagmiddag bij meester Bart van het derde 

leerjaar terecht.  

  

                   

                                                                            
                         

Auteurslezing voor het 5de en 6de leerjaar 

Op donderdag 25 oktober organiseert de gemeente Nijlen een auteurslezing van een bekende schrijver voor 

alle 5de en 6de leerjaren van de gemeente Nijlen.  Dit schooljaar ontmoeten we Maarten Jaagermeester, een 

Vlaams kinderboekenschrijver en dierenarts .We vragen onze leerlingen om die dag met de fiets naar school te 

komen. 

 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 10 oktober  komt de schoolfotograaf langs. Wenst u de foto's aan te kopen dan geeft u na 

levering van de foto's gepast geld mee naar school. Foto's die niet worden aangekocht worden terug aan de 

leerkracht bezorgd. 

 

 

 



     

 

                             

Oudercontact 

Om de leervorderingen van uw kind te bespreken nodigen wij u graag uit op het oudercontact dat doorgaat op  

donderdag 25 oktober van 18u tot 20u. U ontvangt nog een afzonderlijk briefje om de afspraak vast te leggen.  

 

GWP 

Dit  schooljaar staat er een GWP (sportkamp) gepland die doorgaat in het centrum Sport Vlaanderen Wouwen. 

De leerlingen van L2 tot en met L6 vertrekken op  dinsdag 19 februari en komen terug op vrijdag 22 februari.  

De leerlingen van het eerste leerjaar vertrekken op woensdag 20 februari en komen terug op vrijdag 22 

februari.  

Voor leerlingen die niet deelnemen worden activiteiten op school voorzien. 

De kostprijs van de GWP bedraagt voor de leerlingen van L2 tot en met L6 120 euro en voor de leerlingen van 

het eerste leerjaar 80 euro.   

Betalen kan op 2 manieren :  
-u betaalt het volledige bedrag met de schoolfactuur van december. 
-u betaalt het bedrag verspreid over 3 facturen (eind oktober€ 40, eind december€ 40,  
eind februari€ 40)( Gelieve ook de bijgevoegde toestemming te ondertekenen.) 
Voor leerlingen die een studietoelage genieten wordt een korting van 50% toegestaan op de kosten voor 
verblijf en begeleide sportactiviteiten. Opgelet: bewijsstukken in te leveren vóór 15 oktober aan de school. De 
school zorgt dat deze documenten tijdig bij het sportcentrum geraken. 
Een bewijs dat de leerling het voorgaande schooljaar van een studielage genoot wordt ook aanvaard. 
Met de opbrengst van het mosselfeest wordt het volledige vervoer betaalt door de oudervereniging! 
Zet 6 oktober dus alvast in je agenda en kom samen met je familie genieten van een heerlijk potje mosselen! 
 

Cross-Country 
Op vrijdag 26  oktober trekken we met de hele lagere school naar het fort van Kessel. 
Voor de derde keer organiseren we de cross-country, een moeilijk Engels woord om eigenlijk te zeggen dat we 
een hindernissenparcours moeten afleggen in de bossen rond het fort. 
Wees daarom voorzien op kledij die heel vuil mag worden !! 
Houd ook het weerbericht in de gaten: bij regenweer ook regenkledij en warmere kledij voorzien. ’s Middags 
gaan we terug naar de Zevensprong, dus reservekledij voor de namiddag is geen overbodige luxe (zeker bij 
regenweer). Deze kan in de school blijven. 
De leerlingen van L3 tot en met L6 gaan met de fiets !! 
We zoeken nog naar een creatieve  (vervoer)oplossing voor onze leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar 
De hele activiteit vindt plaats binnen de schooluren. 
Wat nemen we dus allemaal mee: 
rugzakje, fruit, koek, voldoende drank, gevulde brooddoos, regenkledij, reservekledij, ‘vuile kledij’ aandoen, 
fiets (L3 – L6), fluo-hesje,fietshelm 
We kijken er al naar uit !! 
 

Sport@school  
Op woensdag 19 september kwamen onze leerlingen in sportoutfit naar school.  Tijdens de voormiddag 
werden ‘ludieke’ sportactiviteiten georganiseerd. 
 
 

                                         



 
 
 

Veilig op stap naar de kermis in de eerste kleuterklas 
In het thema ‘veilig naar de kermis’ leerden we hoe we veilig op de stoep kunnen  stappen,we leerden 
oversteken op een zebrapad en bekeken verschillende vervoersmiddelen. De klas werd omgetoverd tot een 
heuse kermis met verkeerspark. We konden  eendjes vissen, blikken gooien, fietsen op de mat en popcorn 
maken. Op dinsdag brachten we een bezoekje aan de kermis en vrijdag werd het thema afgesloten met de 
‘strapdag’.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ste  schooldag in de kikkerklas! (K2) 
Slaapoogjes, zweethandjes, kriebels in de buik, ... Maar kikker toch, wat is er aan de 
hand?! 
De 1ste  schooldag is niet alleen voor onze kleuters erg  spannend maar ook voor onze 
klaspop “Kikker” en  …. voor de jufkes! 
Gelukkig viel er geen enkel traantje en werd er al flink gespeeld!  
We mochten ook een nieuw vriendje verwelkomen : Xibe! Welkom in de kikkerklas!  
Samen gaan we dit jaar op zoek naar “Schatten op zolder”!!!  
Juf Ils en Juf Charlotte  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



     

 

                             

 
 

Jong geleerd is oud gedaan! 
Cas en Lisa (onze klaspoppen) wilden met de fiets naar de kermis, maar ze hadden een probleem… een lekke 
band! Wat nu? Oppompen? Hoe en waarmee doen we dat? Lukte het? Oei,…een gat!  
Kijken, voelen, luisteren, zoeken, uittesten, proberen en oplossingen bedenken. 
Techniek alom in K3! 

 
 

  
 
 
      
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fluo in K3 
Alle kleuters van K3 kregen een nieuw fluohesje van de papa van Lien! 
Bedankt Bart Van Gehuchten voor het mooie fluohesje dat alle kleuters uit K3 mochten ontvangen. 

Nu heeft niemand nog een excuus om zijn/haar fluohesje niet te dragen 😉 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Toneel voor onze kleuters 
Afgelopen week zorgden de kleuterjuffen voor spektakel! 
De verkeersweek werd ludiek ingezet dmv een toneelvoorstelling met niet minder dan de 5 kleuterjuffen in de 
hoofdrol! 
De juffen kropen in de huid van 5 ondeugende  kleuters die de boel letterlijk en figuurlijk op stelten zetten… 
voetballen op straat, spelen op het zebrapad, fietsen op het voetpad. 
De kleuters keken raar op, want al wat de juffen (ondeugende kleuters) uitspookten kon niet door de beugel!  
We lieten de kinderen zelf naar oplossingen zoeken en tonen hoe het wél moet in het verkeer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groetjes uit het eerste leerjaar. 
Maandag 3 september 2018 was voor velen een hele spannende dag! De kindjes die vorig schooljaar 
in het derde kleuterklasje zaten stapten voor het eerst het eerste leerjaar binnen. In ons klasje ook 
een nieuw gezichtje, Hajir Al-Gburi. Welkom lieve meid! Samen  met juf maakten we er een 
superleuke eerste schooldag van! We leerden zelfs al een beetje lezen.  
Ondertussen hakken en plakken we onze woordjes en maken we al moeilijke sommen. 
Schrijfpatronen, schrijfletters en bewegingstussendoortjes komen ook aan bod. Wij kijken alvast uit 

naar een superleuk schooljaar! 
 

 
 

Veilig in het verkeer met L2 
Op vrijdag 21 september was het strapdag. Die dag probeerden we al stappend of trappend naar school te 
komen. Er stonden allerlei leuke activiteiten op het programma. Zo leerden we de verkeersregels in een ‘ren je 
rot’-spel en maakten we plezier op het rollend materiaal en het fietsparcours. 
Met helm en fluohesje fietsten we veilig naar het beekpark .  

 



     

 

                             

                                                                                         

De krantenkoppen die deze maand verschenen in L3 

Sam met gips en rolstoel naar school 
Slaapkameralarminstallatie in de maak 

Cas eerste kindje van de week 
Nieuw kindje Tatiana in L3 
L3 leert iedereen het ‘Zevenspronglied’ 
L3 en L4 doen samen hoekenwerk 

Klasdagboek  “Wiebel”  in  omloop 

Harde werkers gesignaleerd in L3 
Meester Bart nog vaak met ‘juf’ aangesproken 

L4: Bezoek gemeentehuis 

De leerlingen kregen een korte rondleiding en mochten plaats nemen in de raadzaal van het gemeentehuis. 
Daar kregen ze via een power point heel wat informatie over het gemeentebestuur en het dorp Nijlen. Daarna 
konden ze hun vraagjes, die ze in de klas hadden voorbereid, stellen. Tot slot werd er een korte gemeenteraad 
gehouden. Eén groepje mocht een voorstel indienen en de andere leerlingen mochten stemmen. Het was een 
leerzame uitstap.In de klas werd de vraag gesteld: “Als je burgemeester zou zijn, wat zou je dan doen voor je 
gemeente?”“ 

Wij willen meer groen in Nijlen”“Er moeten meer elektrische auto’s of er mogen minder auto’s in het centrum 
rijden, want wij willen gezondere lucht.”“De kinderen moeten meer buiten spelen en minder op hun 
schermpjes kijken.” 

                    

We zijn met de klas (L5 )naar de landbouwdag geweest. Het eerste bedrijf was een melkveebedrijf. 
We hebben er veel gezien zoals: koeien die gemolken werden, hoe ze het eten mengen en ook super schattige kalfjes. 
Er waren ook 2 stieren en we hebben verse chocomelk gekregen samen met een wafel. 
Het tweede bedrijf was op het veld. Daar zijn we direct naar de serres geweest en we mochten aardbeien gaan plukken. 
Die nog goed waren mochten we opeten. Toen gingen we terug en mochten we confituur eten die ze zelf hebben 
gemaakt. 
En dat was heel lekker en toen mochten we in de speeltuin spelen en kregen een zak met van alles over de landbouwdag. 
En toen gingen we terug naar school. 
Cato en Kaat                                                                 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nieuws uit het 6de leerjaar 
MIJN DROOMSCHOOL   volgens Ferre S en Andela 
Mijn droomschool heeft een gigantische speelplaats.Er is ook een “chillroom” en een gamehal. 
We hebben maar 1 uur les en de rest hebben we spelen en trefballes. 
Naast de refter is er een supergroot bos waar we paintball spelen en lasershooting doen . 
Binnen staat er een skatepark en in de klaslokalen zijn er geen stoelen maar zetels. 
We krijgen geen huiswerk. De banken zijn TV-kastjes en we werken op tablets die met de TV verbonden zijn. 
Voilà! 
Er zijn vliegende stoelen en suikerspinnige banken.Er vallen snoepjes uit de lucht in plaats van 
regendruppels.Er zijn vele schommels en er bestaat geen huiswerk. Van toetsen hebben we nog niet 
gehoord.Er is veel plezier en geen ruzie. De lessen Frans bestaan niet. 
 
WANDELING VIERSELSE BROEK : zomerwandeling 
We zijn gaan wandelen in het Vierselse Broek.Er was ook een gids . Die vertelde heel veel . Dat was 
interessant. Het was een mooie omgeving. Ferre Van Dijck heeft daar een hagedis gevangen. Het was heel 
leerzaam. 
 
BEZOEK RECYCLAGEPARK/OPNIEUW & CO : thema afval/duurzame energie 
In het “containerpark hebben we een rondleiding gekregen van een gids. We hebben daar over recycleren 
geleerd. We hebben gezien waar welk afval moet en wat ze allemaal maken van PMD-afval.We mochten ook 
in de containers kijken.  
Opnieuw & Co beschermt het milieu en geeft mensen een job. Je kan er heel veel spullen goedkoop kopen. 
Deze worden dan  hergebruikt wat goed is voor het milieu. Het was zeer boeiend. 
 
NIELS BOGEMANS 
Wat een bezoek… de allereerste hazelworm in onze klas… gevangen door Niels 
De hazelworm is een bruine, pootloze hagedis, die wat lijkt op een slang. De soort is echter niet giftig. Ze eet 
vooral slakken en regenwormen. 
 

 
 

Nieuw project 
Om onze leerlingen voor te bereiden op het secundair onderwijs nemen onze leerlingen  deel aan  workshops: 
Frans, techniek en muziek. De workshops worden georganiseerd door Anton Bergmann in Lier.  De workshops 
vallen binnen de lestijden.  
 
 
 
 
 
 



     

 

                             

KALENDER OKTOBER 2018 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Ma 1 12u45-15u00 K2 en K3 Rollebolle (bewegingsactiviteit in Lier) €8,5 

Di 2 13u30-15u00 L6 Bezoek dierenopvang (Herenthout) €1 

Woe 3     

Do 4 13u05-15u50 
13u05-15u00 

L3 en L4 
L6 

Teambuilding spelen in het bos 
Escaperoom + programmeren robot 

 

Vrij 5     

Za 6 16u30-19u30 Allen  Mosselfeest  

Zo 7     

Ma 8 NM L1 en L2 Uitstap naar de Averegten (thema het 
bos) 

 

Di 9 13u30-15u00 L6 Workshop Anton Bergmann  

Woe 10  Allen Schoolfotograaf  

Do 11  K3→L6 Zwemmen €2 

Vrij 12     

Za 13     

Zo 14     

Ma 15     

Di 16 13u30-15u00 L6 Workshop Anton Bergmann  

Woe 17 8u40-10u00 peuters Speeluurtje  

Do 18     

Vrij 19     

Za 20     

Zo 21     

Ma 22     

Di 23 13u30-15u00 
18u00-20u00 

L6 
Allen 

Workshop Anton Bergmann 
Oudercontact 

 

Woe 24  Allen Halloween op school →leerlingen 
mogen verkleed naar school komen 

 

Do 25 9u00-10u15 
 
18u00-20u30 

L5 en L6 
K3→L6 
L6 

Auteurslezing  
Zwemmen 
Griezelen op school (niet verplicht) 

 
€2 

Vrij 26 8u40-15u00 L1→L6 Trophy  

Za 27     

Zo 28     

Ma 29   Begin van de herfstvakantie  

Di 30     

Woe 31     

                                 

                            


