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NIEUWSBRIEF MAART 2021    
 

In de kijker 

           Thema jeugdboekenmaand :   
 

 

 
 

 

 

-Niet alleen op school maar ook in de bib van Nijlen staan heel wat activiteiten op de planning :  

         -voorleeskwartiertjes op woensdag 1 maart en zaterdag 4 maart 

         -op woensdag 15 maart kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar creatief aan de slag onder leiding van  

          meester Bart van de academie van Nijlen.  

         -op woensdag 22 maart volgt een tweede editie van ‘Boeken en pannenkoeken’ voor kinderen van 5 tot 9     

          jaar : voorlezen, knutselen en smullen.  

         -doorlopend kan elke bezoeker deelnemen aan een gedichtenzoektocht doorheen de bib.  

         -van 17 maart tot 21 april kan je in de bib de tentoonstelling van de leerlingen van de academie van Nijlen  

          Bewonderen.  

 Wees een heer in het verkeer   

Op vraag van de politie van Nijlen wordt nog eens uitdrukkelijk gevraagd om in de Nonnenstraat niet te parkeren of stil te 

staan op plaatsen waar het niet toegelaten is en de toegangen tot de scholen volledig vrij te laten.  

 

Paaseitjes rapen 
Woensdag 29 maart gaan de kleuters en de leerlingen van het eerste en het tweede leerjaar op zoek naar 
paaseitjes. Spannend. 

In pyjama naar school Bednet roept 10 maart uit tot Nationale Pyjamadag! 

Bednet nodigt alle lagere en middelbare scholen uit om op vrijdag 10 maart in pyjama naar school te komen. 
Op die manier willen ze  langdurig zieke kinderen en jongeren, die niet naar school kunnen, een hart onder de 
riem  steken. Dankzij Bednet krijgen die leerlingen de kans om toch de lessen te volgen, van thuis uit en samen 
met hun eigen klas... 
Ook wij doen mee en komen op 10 maart in onze leukste pyjama naar school! 
 
 
 
 

Jeugdboekenmaand 2023 heeft aandacht voor geluk in de brede zin van het woord. 
Niet alleen hobby’s, passies, vrienden en andere zaken waar je gelukkig van wordt 
krijgen aandacht maar ook wordt er aandacht gegeven aan dagen waarin je minder 
blij bent.   
Wat zijn de kleine en grote gelukjes en hoe beleven en verwoorden kinderen dit?  
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Scholencross! 
 Op zaterdag 25 maart organiseert GOEZO! Klokkenlaan de jaarlijkse provinciale scholencross. Kleuters van de 
derde kleuterklas en leerlingen van de lagere school kunnen deelnemen. De loopwedstrijden starten om 13u 
45 en eindigen rond 17u. Leerlingen die deelnemen geven in het kader van de privacywetgeving toestemming 
voor het publiceren van foto’s en resultaten. Het reglement en de starturen per leeftijdsgroep worden nog 
afzonderlijk meegegeven.  
 

Oudercontact  
Om de leervorderingen van uw kind te bespreken nodigen wij u graag uit op het  oudercontact dat doorgaat 
op donderdag 30 maart van 18u tot 20u. De leerkrachten voorzien per leerling 10 minuten. Om iedereen aan 
bod te laten komen moeten wij ons houden aan de afgesproken tijd. Moesten er bijkomende gesprekken 
nodig zijn dan kan u steeds contact opnemen met de directeur. (directie@bsdezevensprong.be) Samen met u 
bekijk ik dan de mogelijkheden. Een uitnodiging wordt nog met de leerlingen meegegeven.   
 
 

Alvast noteren in het agenda 
  Infoavond overstap eerste leerjaar  
Op dinsdag 18 april nodigen juf An, juf Melissa en juf Sofie alle ouders van de kleuters van de derde kleuterklas 
uit op het infomoment dat doorgaat van 19u tot 20u in het lokaal van het eerste leerjaar. Er wordt die avond 
uitleg gegeven over de overstap van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar. Er worden ook tips gegeven 
over hoe je je kind kan voorbereiden en begeleiden. Nadien is er ook mogelijkheid tot het stellen van vragen. U 
ontvangt nog een afzonderlijk inschrijfdocument.  
 
Afsluitmoment integratie K3 en L1 
Op woensdag 31 mei nodigen we jullie uit van 8u40 tot 10u00. U kan op dat moment uw kleuter ook even aan 
het werk zien in het eerste leerjaar. Hou die datum alvast ook vrij.  
 
Spaghetti-avond 6de leerjaar.  
Zoals eerder al vermeld is de spaghetti-avond van de leerlingen van het 6de leerjaar verplaatst naar vrijdag 28 
april.  
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Stilzitten als een kikker… 
Tijdens de lessen Zedenleer in de eerste graad (L1 & L2) hebben we ons verdiept in een lessenreeks rond ‘onze 
gedachten en onze ademhaling’. 
Ademen doe je meestal zonder er bij na te denken. Je merkt het gewoon niet. Het gaat vanzelf… maar we 
ademen wel anders als we boos, blij, gespannen of verdrietig zijn. Hoe kan je met aandacht je ademhaling 
sturen? Het begint al met te merken dat je ademt. En hoe belangrijk is het om aandacht te hebben bij alles 
wat je doet, denkt of meemaakt, zodat elk moment iets speciaals wordt… 
We luisteren naar ons lijf als we yoga doen en bewegen dan met aandacht. We doen aan meditatie om ons te 
leren focussen en onze gedachten te ordenen en te sturen. We gaan op avontuur met onze zintuigen, en leren 
te stoppen op de stopknop. Wat is ons eigen weerbericht en hoe voelen we ons? Wat is de magische wereld 
van onze gedachten….?  
We maakten een dwarrelpot. De glitters in de pot lijken op wat er gebeurt in ons hoofd. Als je schudt lijkt het 
net op een storm. Als je toekijkt hoe de glitters zachtjes zakken, zal ook de storm van je gevoelens en 
gedachten tot rust komen…en met een helder hoofd maak je betere keuzes dan vanuit onrust en gepieker. 
 

Muziek in de kikkerklas  
Tijdens de maand februari werkten we aan ons project “Daar zit muziek in “ . We werkten rond 4 boeken van 
Hervé Tullet : Een boek, Speel je mee?, Een boek vol geluid, Dans je mee?. 
Zo leerden we over stippen, bollen, lijnen en muzieknoten. Over muziekinstrumenten en klassieke muziek van 
“Het Zwanenmeer”.  
 
 
 
 
Er kwamen veel mensen op bezoek die vertelden over hun instrument, we kregen een workshop met 
Boomwhackers, er kwam een toneelvoorstelling op school … zelfs Juf Sofie speelde op haar didgeridoo!  

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op het einde mochten we stemmen welk boek we het leukst vonden en de winnaar was ………  
 “Speel je mee?”  
Het project werd afgesloten met onze opendeurdag. Wat een groot succes! 
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TERUGBLIK OP HET PROJECT “DAAR ZIT MUZIEK IN” in de 3de kleuterklas 
In de 3de kleuterklas werkten we 3 weken lang rond “Carnaval des Animaux” 
En zo begon alles… 
Reneeke de klaspop vond op haar zolder een koffertje van haar opa… 
In dat koffertje zaten een foto van Camille Saint-Saëns, allerlei noten ( pindanoten en muzieknoten), dieren, 
fossielen en een cd. 
Reneeke vertelde ons dat die zekere Camille een componist was die de dieren liet dansen op muziek.  
Wij beluisterden de 14 muziekfragmenten en beleefden ze op onze eigen manier door erop te dansen, erover 
te tekenen en schilderen. 
We gingen aan de slag met de specifieke instrumenten en dieren uit de muziekstukken, lieten echte 
muzikanten op bezoek komen (o.a. de oma van Emil en de papi en nonkel van Juliette) , maakten 
muziekinstrumenten met waardeloos materiaal en water, maakten dierenschimmen en speelden ermee 
achter doek op de klassieke muziek. We vonden nieuwe instrumenten uit, genoten van een muzikale 
theatervoorstelling, leerden de cello, contrabas, viool, dwarsfluit en didgeridoo bespelen en maakten een 
eigen concert. We kregen een workshop boomwhackers en demonstratie gitaar olv meester Bart. 
Als afsluiter werd iedereen uitgenodigd op onze jaarlijkse opendeurdag.  
En of het een succes was!  
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Carnavalverhaaltjes uti het 4de leerjaar   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Een ‘knotsgekke’ bende 
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Een knotsgekke bende 

Samen met onze vriendjes van het eerste leerjaar leerden we heel veel nieuwe dingen over Carnaval. Niet 

alleen wij vieren Carnaval, maar ook in Binche, Brazilië en Afrika vieren ze carnaval. Dit ontdekten we zelf door 

filmpjes te bekijken op de Ipad. 

Aan de hand van prenten leerden we dat ze in sommige landen andere kledij dragen dan wij. Zo dragen ze in 

Spanje ‘Spaanse danskledij’. Dit gebruiken wij ook om ons te verkleden tijdens Carnaval. Gek hé!  

Ook leerden we dat de mensen vroeger andere kledij droegen dan nu.  

 

  

 

 

 

 

Via QR-codes ontdekten we zelf hoe ze een Carnaval-

wagen maken. Nadien mochten we zelf aan de slag. 

We maakten een gekke rollende clown door een 

stappenplan te volgen.  

 

 

 

Deze twee knotsgekke dames namen ons mee in een raar 

verhaal. Ze speelden een gek verhaal na waar iedereen in slaap 

viel. Samen gingen we op zoek naar waarom al deze mensen in 

slaap vielen. Zo kwamen we te weten dat we hadden gekeken 

en geluisterd naar het verhaal van Doornroosje.  

 
 

 Lang zullen we lezen! 

Lezen is leuk! Lezen is fijn! Zonder verhalen zouden er geen boeken zijn. 

De leerlingen van het eerste leerjaar hebben knap alle letters geleerd, dat was voor ons ook het moment om 

samen met hen ons leesplezier uit te breiden. 

Twee keer per week slaan de leerlingen van L1 en L2 de handen in elkaar om met elkaar te lezen en van elkaar 

te leren. Knap hé! 
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Opendeurdag 
De opendeurdag is 
eigenlijk dat er mensen 
naar de school komen. 
Dat gebeurt elk jaar. 
Mensen komen kijken 
wat we allemaal hebben 
gemaakt tijdens 
hoekenwerk, de 
uitstappen en de 
activiteiten. Dan kan je 
ook naar andere klassen 
gaan kijken en kunnen 
we drinken en eten. De 
klassen zijn mooi 
ingericht. Dan hopen we 
dat er nieuwe kinderen 
komen. 
(Mathis en Emily) 

 
Op schoolreis 
Wij gaan op 
schoolreis met de 
Zevensprong naar 
pretparken. We 
mogen ook een 
beetje geld 
meenemen om een 
beetje te eten en te 
drinken. We moeten 
ook een klein 
rugzakje meenemen 
om van ons thuis eten 
mee te nemen. We 
mogen daar ook 
spelen en in attracties 
gaan. 
Leon en Liam) 

 
Grej of the day 
We krijgen een tip van de meester. Thuis 
moet je erover spreken met je gezin 
tegen de volgende dag. Dan mag je 
zeggen wat je hebt besproken. Daarna 
zegt de meester wat het onderwerp is. 
Met een powerpoint laat de meester zien 
wat het betekent en dat duurt 15 
minuten of 10 minuten. 
Daarna moet je thuis vertellen wat de 
meester allemaal heeft verteld. 
(Rik en Ariella) 

 
Kindje van de week 
Je krijgt een hele week het meeste 
aandacht. Je krijgt een doek over je stoel 
en je mag dan op een groot papier 
tekenen als je niets te doen hebt of als je 
klaar bent. Je mag ook spulletjes en een 
huisdier mee naar school nemen. Je 
moet dan vooraan gaan staan en goed 
articuleren. Je mag spulletjes meenemen 
van je sport of iets anders. In de week 
mag je een dag kiezen om een filmpje te 
kijken en je mag een tekening trekken. 
Noa en Ashley-Mae 

 
De boekenkring 
De boekenkring is waar dat iedereen een boek 
kiest van je thuis en komt voorlezen. Je mag het 
einde niet vertellen. Wat je ook nog moet doen, is 
5 spulletjes meenemen. Je moet er heel veel over 
vertellen. De andere kinderen moeten stilletjes 
zijn. Na de boekbespreking mogen ze ook nog 
vragen stellen en complimentjes geven. We gaan 
ook om de twee weken naar de bieb en zo kunnen 
we 2 weken in deze boeken lezen en omdat we zo 
veel houden van boeken. 
(Zita en Louise) 

 
Trophee 
Trophee wil zeggen dat je met de andere 
klassen naar Kessel fietst. Daar moet je 
lopen en parcours afleggen. Je moet 
klimmen, rennen, springen en kruipen. ’s 
Middags krijg je ook soep te eten. 
Dasha en Warre 

 
 
 

 
Carnaval 
Als het carnaval is, mag je je verkleden. Op 
maandag mag je een gekke bril opzetten en 
dinsdag is het rooddag. Op woensdag is het 
gekke hoedendag en vrijdag is het carnaval. Dan 
mag je je verkleden. Tijdens de middag gaan we 
dansen en na de middag is het doorschuifspel. 
(Vinny en Alyssia) 
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Het schoolfeest 
Alle klassen maken een 
dansje. Er komt een 
grote tent op de weide. 
Meestal zijn er 
kraampjes en we kunnen 
er dingen eten. Dit jaar 
is het schoolfeest op 
zondag 6 juni 2023. Kom 
je kijken als je wilt? Er 
zijn springkastelen en je 
kan prijzen winnen door 
spelletjes te spelen. 
(Jutta en Kamiel) 
 

 
Op GWP 
Met de bus gaan we naar GWP. 
Alle kindjes zitten samen in de 
bus. Heel de school gaat mee, 
behalve de kleuters. We maken 
onze bedden klaar en we 
verdelen de kamers. We gaan 
wandelen en we leren de buurt 
kennen. We doen activiteiten 
zoals ‘schipper mag ik over 
varen’. We gaan in de morgen 
eten. (n.v.d.r. ook ’s middags 
en ’s avonds). 
(Mil en Kenji 

 
De speeltijd en de 
speelbak 
De speeltijd verloopt goed. Er 
staan ook veel bomen. In de 
zomer gaan de deuren open 
want er is een grote weide. In 
de speelbakken zit speelgoed 
zoals: een bal, een touw, een 
schop en nog veel meer. Een 
speeltijd dient niet om te 
vechten maar om te spelen. 
(Sen en Jarne) 

 
Wachthoeken 
Onze school heeft meestal wachthoeken in 
de klassen. In andere woorden, dingetjes dat 
je kan doen als je klaar bent met alles. Je 
hebt elf hoeken. Ik som er een paar op: de 
computerhoek, je hebt de schaak hoek en de 
naaihoek (in de naaihoek kan je bandjes 
maken). Je hebt de W.O.-hoek en de 
leeshoek, de smartgamehoek, de 
wiskundehoek (dat zijn allemaal spelletjes). 
Heel de school bijna heeft die hoeken. Kom 
naar de Zevensprong! 
(Leroy) 
 

 
Zingen voor de jarigen van de maand 
Alle kinderen van de lagere school komen 
naar de speelplaats. Alle kinderen die de 
afgelopen maand zijn verjaard, mogen 
vooraan komen staan. Dan speelt meester 
Bart altijd op zijn accordeon. Alle kinderen 
die de afgelopen maand niet zijn verjaard, 
moeten zingen voor de jarigen. Nadat we 
hebben gezongen voor de jarigen zingen we 
het Zevenspronglied. Daarna doen we nog 
veel dansjes. Soms verkleden leerkrachten 
zich als iemand anders en maken ons aan het 
lachen. Dan doen we altijd een dansje en dat 
heet ‘pick a bale of cotton’. 
(Xibe en Thiemen) 
 

 
De kring 
Elke maandag ga je met je groepje over je week vertellen. Er is ook een Wiebel. Een kindje 
van de klas krijgt de Wiebel, je moet er een krantenartikel in kleven en een gedichtje in 
schrijven en vertellen over je week. Er zijn ook gespreksleiders en verslaggevers. De 
gespreksleiders leiden het gesprek en de verslaggevers vertellen in de kring wat zijn of haar 
groepje heeft gedaan in het weekend. Er is ook een vraag van vandaag, dan stelt de meester 
een vraag. Je mag ook passen en daarna is er nog een ronde voor de passers. Daarna kijken 
we naar Karrewiet. 
(Leandro en Jayden) 
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ENQUETE L6 
Wij hebben met L6 een enquête gehouden op de markt van Nijlen. Ongeveer 70 mensen hebben we 
geïnterviewd. Hieronder volgen de vragen. Ze gaan allemaal over muziek. Probeer ze zelf eerst eens. De 
antwoorden vind je op de laatste bladzijde van de nieuwsbrief. 

1. Wie werd in de jaren 90 beschouwd als de “king of pop”? 

2. Iedereen kent de Beatles. John Lennon , Paul Mcartney , Ringo Star…  maar kent u ook de 4de? 

3. Hoe heet het nieuwe meisje van K3? 

4. Wat moet je laten groeien van Sammeke Gooris? 

5. Hoe heten de Vlaamse mediaprijzen voor Vlaamse tv , radio-en onlinetalent? In 2023 werden de 

eerste prijzen uitgereikt in het studio 100 Pop-up theater. 

6. Hoeveel lijnen telt een notenbalk? 

7. Hoe heet het radio 2-programma met P. Van de Veire? 

8. Hoe heet ons nationaal volkslied? 

9. Welke componist schreef de hymne van de EU? 

10. Welk liedje werd verkozen tot beste nummer ooit van het Eurovisiesongfestival? 

Hier volgen de percentages van de JUISTE antwoorden per vraag. Soms was het wat moeilijker… 😊 
1. 64% 2. 41% 3. 50% 4. 92% 5. 48% 

6. 61%nnnn7. 67% 8. 78% 9. 27% 10. 33% 
 
 

 Interview met een bekende… (Jade L5) 
Wij hebben Walter Grootaers geïnterviewd en wij zijn veel te weten gekomen.Hij is geboren in Duitsland 
in 1955. Hij is 68 jaar en hij verjaart op 27 januari. Hij heeft 4 kinderen Layla, Lila, Luca en  
Josh. Zijn lievelingseten is rode kool en vis, maar niet tesamen. Zijn lievelingsnummers zijn ‘Layla en Ik 
wil je.’ 
Walter speelt in de groep met de naam De Kreuners. De naam van De Kreuners komt door de mensen die 
mee in de band spelen. Iemand had De Kreuners opgeschreven en die hebben ze gekozen dus vanaf dan 
noemden ze De Kreuners. Soms spreekt hij af met iemand van zijn groep. Het meest met Jan en Erik.  
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Terugblik op de vakantie  
 
STAF (L6) 
Leon en ik zijn op weekend geweest met de karate. Ik heb 1 streepje op mijn witte gordel. 
We zijn gaan zwemmen in Lier met vrienden. Mijn neef en ik en mijn broer hebben ook heel veel gevoetbald. 
Mama en ik zijn gaan winkelen voor kleren. Met ons gezin zijn we naar het Pakawi park geweest. 
Ik heb echt mooie dieren gezien: een tijger, panter en een leeuw en nog veeeeeeeel meer. Mijn broer was ook 
jarig en kreeg veel pakjes. 
Ik heb een gsm gekregen en dat is heel leuk. 
Mijn papa is met mijn nicht een film gaan kijken. Mijn nicht is ook blijven slapen. 
Gisteren mocht ik mee gaan klimmen met Warre : het was tof. 
Vandaag was het nog feest met lekker eten: panini’s, taart, donuts. 
We waren met 19 mensen op het feest. 
De vakantie was erg tof en ik kijk uit naar de volgende vakantie. 
 
 
HELENA (L6) 
Ik ben naar Berdorf geweest. 
Berdorf ligt in het land Luxemburg. 
Daar zijn mooie bossen en grotten. 
We zijn ook in zo'n grot geweest. 
Wij hebben in een pod geslapen . een pod is een kleine hut. 
Met mijn gezin zijn we 22km gaan wandelen. 
In Berdorf hebben wij pizza gegeten. 
Ik at een pizza calzone. 
We hebben ook een nachtspel gespeeld. 
De kinderen zijn gewonnen. 
Wij konden ons het langst verstoppen. 
Thuis heb ik lang uitgeslapen. 
Ik heb ook TV gekeken. 
Ik ben ook bij mijn oma gaan eten. 
Nu weten jullie allemaal wat ik in de vakantie heb gedaan.  
 
Carnaval in de eerste kleuterklas 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Carnaval, de leukste week van het jaar. Van gekke brillen en schoenen, naar gekke haren of hoeden. En dan als 
spectaculaire afsluiter carnaval op vrijdag. Het was een weekje waarin alles kon. We deden eens lekker gek, we 
dansten, zongen en zochten ook af en toe onze rustige plekjes op.  
Op vrijdag trok iedereen zijn mooiste pakje aan dat we showden op de  
rode loper. ’s Middags genoten we van een lekkere hotdog.  
Nadien dansten we op de leukste studio 100 muziek tussen de uitgeblazen  
slingers.  Moe en voldaan sloten we het weekje af. 
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KALENDER MAART 2021 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Woe 1   Start jeugdboekenmaand   

Do 2     

Vrij 3     

Za 4     

Zo 5     

Ma 6     

Di 7     

Woe 8     

Do  9  K3→L6 Zwemmen  € 2,25 

Vrij 10  Allen  Bednet : pyjamadag   

Za 11     

Zo12     

Ma 13 13u-16u15 L5 en L6 Schaatsen  € 6,5 

Di 14     

Woe 15     

Do 16     

Vrij 17     

Za18     

Zo 19     

Ma 20     

Di 21     

Woe 22   Pedagogische studiedag : leerlingen 
komen niet naar school!  

 

Do 23  K3→L6 Zwemmen  € 2,25 

Vrij 24     

Za 25 13u30-17u00 K3→L6 Scholencross (GOEZO! Klokkenlaan)  

Zo 26     

Ma 27     

Di 28     

Woe 29  Peuters Speeluurtje  
Paaseitjes rapen (kleuters + L1 en L2) 
 

 
 

Do 30 18u00-20u00 Allen  Oudercontact   

Vrij 31     

          

          Oplossing Quiz L6                                       
                                                     

1. MICHAEL JACKSON 

2. GEORGE HARRISON 

3. JULIA 

4. GRAS 

5. DE KASTAARS 

6. 5 

7. GOEIEMORGEN MORGEN 

8. BRABANçONNE 

9. LUDWIG VAN BEETHOVEN 

10. WATERLOO - ABBA   
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