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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2023     
 

  Gedichtendag  

Vriendschap is…                                                                     

                           
                          samen spelen, samen delen                                                                              
                     is mijn vriend jarig, dan ben ik blij                          
                         jij en ik zijn beste vrienden 
                            ik speel graag met jou 
                       ik geef heel veel hartjes aan jou 
                                    elkaar helpen 
                               lief zijn voor elkaar 
                       mama en papa zijn ook mijn vrienden 
                               samen lekker snoepen 
                             samen spelen met de hond 
                              foto’s maken met elkaar  
                            samen thuis bij elkaar spelen  
                        koekjes delen tijdens de speeltijd 
                                 houden van elkaar 
                           (klasgedicht eerste leerjaar)                                            
                                    

 

 

Bereikbaarheid CLB tijdens de krokusvakantie 
Tijdens de krokusvakantie kan u ook zonder een afspraak te maken, langskomen tijdens de 
openingsuren (8h30- 16h00) in onze hoofdzetel (Turnhout) en onze vestiging Lier van maandag 
20/2/2023  t.e.m. vrijdag 24/2/2023. 
In onze vestigingen Mortsel, Herentals en Mol voorzien wij geen gegarandeerde permanentie en 
aanwezigheid. U kan tijdens de krokusvakantie hier alleen terecht indien er reeds op voorhand een 
afspraak met u werd gemaakt. 
 
Onze contactgegevens: 

Hoofdzetel Turnhout 
Waterheidestraat 19 
2300 Turnhout 

Vestiging Mortsel 
Molenlei 6 
2640 Mortsel 

Vestiging Lier 
Predikherenlaan 18 
 2500 Lier 

Vestiging Mol 
Smallestraat 11 
2400 Mol 

Vestiging Herentals 
Augustijnenlaan 31/1 
2200 Herentals 

Tel: 014/ 41 33 30 Tel: 03/ 449 11 14 Tel: 03/ 480 68 10 
Tel: 03/480 17 81 

Tel: 014/31 18 
19 

Tel: 014/21 52 04 

 Mail: info@goclbfluxus.be 
Website: www.goclbfluxus.be 

 

 
 

Bloempjes verwelken  
Scheepjes vergaan 

 Maar onze vriendschap 
blijft eeuwig bestaan!   

 

Eentje uit 
de oude     
doos!  
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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 trakteren wij onze leerlingen op een hotdog. Leerlingen met grote honger en/of leerlingen die geen 
hotdogs lusten kunnen altijd hun boterhammetjes meebrengen.  
(P.S. : toeters en bellen mag je meebrengen. Confetti  en serpentines mag op school niet rondgestrooid 

worden en blijft dus beter thuis. ) 

 

Dikke truiendag  

Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan want wat we kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel verder dan 
een dikke trui aantrekken en de verwarming lager zetten. Stijgende energieprijzen, lange periodes van 
droogte, overstromingen… tonen ons dat we het anders moeten aanpakken. Steeds meer mensen zetten zich 
daarom in voor een gezonder klimaat. En dat mag gezien worden!  Op 9 februari 2023 wordt #iktrekhetmijaan 
afgetrapt en zetten we alle klimaatacties in de kijker.  Wij roepen alvast op om die dag de auto aan de kant te 
laten staan en op volle kracht naar school te fietsen.  We zetten de verwarming die dag een graadje lager en 
voorzien een lesje ochtendgymnastiek. Vergeet die dag zeker niet je dikke trui, muts en sjaal!  
 

  Opendeurdag : Daar zit muziek in  
Op zaterdag 11 februari zetten wij onze deuren wagenwijd open.  In alle klassen wordt gewerkt rond het 
jaarthema ‘ daar zit muziek in! ‘.  Er wordt gezongen, gedanst, muziek gemaakt en klasdoorbrekend gewerkt. 
Onze leerlingen genieten van verschillende workshops uitstapjes.  
Tijdens de opendeurdag kan u van 10u tot 13u doorlopend een bezoekje brengen aan de klasjes en de werkjes 
van de leerlingen bewonderen.  
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Thema slapen in de eerste kleuterklas.   

Op maandag hadden de gekke juffen zich vergist. Ze hadden hun pyjama aan. Onze kindjes wezen de juffen 
erop dat je geen pyjama draagt op school. Een pyjama trek je ’s avonds aan om te gaan slapen.  
We hielden een kringgesprekje over onze slaaprituelen. Grappig om te horen dat het slapengaan bij iedereen 
anders is. We brachten onze knuffels mee en maakten van onze knuffel een puzzel.   
Vrijdag kwam iedereen in pyjama.  We poetsten eerst onze tanden en gingen dan gezellig onder een dekentje 
zitten in de slaapklas. Hier stond een mooi sterrenlampje dat Amber bij had. Het lichtje zorgde ervoor dat we 
niet bang waren in het donker.   
De juf las een verhaaltje over heksje Mimi die iedereen in  slaap kan toveren met de volgende spreuk : ‘Hocus 
pocus koperdraad, peterselie, rattenstaart, in de wei staat een koe, ik tover alle oogjes toe!’  
Of het ook bij onze bengeltjes lukt? Mama’s en papa’s misschien eens het proberen waard!  

 
 
Letterfeest in het eerste leerjaar!  

We kennen alle letters! Wauw wat een prestatie! We maakten er een leuke dag en een heus feest van!  We 
speelden met letters en woorden. We deden een letterzoektocht, maakten een letterpet  en schreven leuke 
woorden.  
Toen was het tijd voor het officiële gedeelte. Onze bollebozen namen fier hun letterdiploma in ontvangst.  
Als afsluiter van het feest kreeg iedereen nog een cadeautje. Een dag om nooit te vergeten! 

 
 

d t r u s o k 

 e r z d f g i 

s a w j b r k 

t p h e u p l 

o i h e i u j 

p k b o k n p 

b o e k w v m 

heup 
trap 
boek 
sok 
buik 
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L3:  Thiemen vertelt over het klasbezoek van zijn Bonnie  
We hebben mijn bonnie in de klas gehad. Het was een grote verrassing en ook heel tof. Ze had 

haar instrumenten bij zoals: de gitaar, 4 blokfluiten (sopraan, alt, tenor en bas), ukelele en een oude 
melodion in een koffer. Ze heeft ook een rockgitaar maar die had ze niet meegenomen naar school. 
Ze heeft ook een verhaal verteld over mijn bompa en hij heette Paultje. We hebben samen met de 
hele klas instrumenten bespeeld en muziek gemaakt met mijn bonnie. Zoals een paard dat stapt, 
hebben we nagedaan met kokosnoten. We hebben van een lange buis ook een regenbuis gemaakt 
met pareltjes. Mijn bonnie speelde ook nog een liedje op de ukelele terwijl de meester zong (Lions 
sleep tonight). Iedereen vond het heel fijn om nieuwe instrumenten te leren kennen en om zelf 
instrumenten te bespelen. Maar stiekem vond ik het toch het fijnst omdat ze mijn muzikale bonnie is! 
(Thiemen) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daar zit muziek in!  

Ook de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar zijn gestart met hun project! 

We begonnen al ijverig aan ons orkest te knutselen zodat onze muzikanten naar de ‘oven’ konden 😊  
Ook ons ritme werd al eens getest tijdens een lesje Braziliaanse percussie! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voor gedichtendag probeerden we net zoals Paul van Ostaijen een gedichtje ALS 

‘BOEM PAUKESLAG’ te ontwerpen en dat lukte al behoorlijk! 

Wat is muziek zonder een instrument? Ook onze leerlingen kozen zelf een instrument om te maken: trommels, 
schellenramen, bellenkransen, regenbuizen,…werden met zorg gemaakt! Op naar onze volgende  muzische 
workshops en opdrachten!  
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Schrijven en dichten zonder…  😊 in het 4de leerjaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 

  

 
Kamishibai-verhaal (naar analogie van het boek : ‘De beer en de piano’) 
Ergens hier ver vandaan in een groot sprookjesbos was het altijd heel erg stil. Je hoorde er alleen de vogels 
fluiten. Op een dag kwam er een beer in het bos aangewandeld. Hij snuffelde wat rond en vond een vreemd 
ding met snaren. Hij raapte het ding op wreef met zijn grote poten over de snaren. Er klonken rare geluiden in 
het bos. Al de dieren vluchten geschrokken weg. Zelfs de zon kroop achter de wolken. Toen fluisterde de wind 
in beer zijn oor dat hij veel zachter over de snaren moest wrijven.  Beer wreef met zijn poot voorzichtig over de 
snaren en toen kwam er heel mooie muziek uit het ding. Zelfs de zon kwam weer achter de wolken piepen.  
(Jelle, Casper) 

 

WOEP WOEP… FEESTJE  
Naar aanleiding van ons project ‘Daar zit muziek in’ kregen we afgelopen week GROOT talent over de 
vloer!  
De pappie en nonkel “DJ 5napback” van Juliette (K3) en Mauranne (L2) gaven een fenomenaal optreden 
voor onze kleuters en leerlingen van L1 en L2. 

Pappie Patrick gaf ons eerst een demonstratie drum  met alle nodige uitleg op kinderformaat.  
Vervolgens toverde nonkel Laurens (dj 5NAPBACK) onze turnzaal om in een klein sportpaleis met zijn 
talent als dj.  
Het was één groot feest in De Zevensprong!  
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Vriendschap in het 5de leerjaar  

 
Met vrienden kan je samen spelen met hen is het niet moeilijk  om te delen. 
Samen lachen we heel de dag. 
met een grote lach. 
Wij helpen elkaar,  
met jouw hulp voel het niet zo zwaar. 
Ik vind het belangrijk een goede vriend te zijn. 
Op mij kan je vertrouwen, ik doe je geen pijn.  
(Matthieu Beuckels van L5) 
 
 
Ik heb een vriend,  
Hij is groot en sterk, 
 maar hij is niet geboren in de kerk. 
We delen,spelen iedere dag 
 alleen niet op zaterdag en zondag. 
We houden van muziek, wij allebei 
 en we hebben ook een bakkerij. 
Ik heb een gitaar, hij een viool  
en we spelen in het riool. 
We vonden elkaar leuk  
dus lachen we ons een breuk.   
Ik krijg een  
vriend, hij is klein maar ik zal er heel blij mee zijn.  
 
Axel van L5 
 
Mijn vrienden           
                                                                                                               
Ik heb een brief verzonden. 
Hij is op weg naar mijn vrienden. 
Met hun ben ik goed verbonden. 
Ik hoop dat ze die brief vinden. 
Wij gaan samen zingen 
en spelen met ringen. 
Wij gaan ook dansen.  
Want dan hebben wij veel kansen. 
Vandaag zie ik het licht 
en nu stopt mijn gedicht. 
Liefs, Jade.L5 
 
Jouw muziek.  

ik wil ook een huid van diamant 
dat lijkt me plezant 
dan kunnen opmerkingen me niet raken 
dan laat ik ze maar kwaken 
wij gaan naar vuurwerk kijken 
 ik wil op jou lijken  
 maar plots sta ik  in de regen  
 hopelijk kom ik je tegen  
Ik wil er voor kiezen  
om de hoop niet te verliezen 
ik zie de wolken verdwijnen 
dankzij jou zal de zon voor mij weer schijnen zonder jou is mijn leven triest  
en word je echt  gemist  
hopelijk kan je nog lang blijven zingen  
zo dat ik op je muziek kan swingen  
ik ben blij dat je er bent  
en hoop dat je me ondertussen al kent 
 
Groetjes Liv L5 
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Ook in  
 techniek zit muziek !  
(kermisattractie  en 
dansende markies) 

 

Sfeermomentjes : ‘Daar zit muziek in ‘ ( het 6de leerjaar) 

 
 

 
 
 

                                                                 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Workshop awards uit 
klei en platenhoezen!  
 
(Dankjewel papa van 
Wolf, Jack en Berre)  

Muziekmuseum 
Brussel!                 

Een 
‘Pareltje’! 
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Kalender februari 2023 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Woe  1  Peuters Instapdag  

D0 2     

Vrij 3     

Za 4     

Zo 5     

Ma 6 9u-9u45 L1 Theatervoorstellling : ’t Gesticht in 
Nijlen  

 

Di 7     

Woe  8     

Do 9  K3→L6 
Allen 

Zwemmen 
Trekhetjeaan (dikke truiendag ) 

€2,25 

Vrij 10     

Za 11 10u-13u Allen  Opendeurdag   

Zo 12     

Ma 13     

Di 14 19u-21u Ouders  Vergadering oudervereniging   

Woe 15  Peuters  Speeluurtje   

Do 16  L6 Medisch onderzoek   

Vrij 17  Allen  Carnaval op school   

Za 18     

Zo 19     

Ma 20   Begin krokusvakantie    

Di 21     

Woe 22     

Do 23     

Vrij 24     

Za  25     

Zo 26     

Ma  27  Peuters  Instapdag   

Di 28     

                         
                      

 


