
     

 

 

 
                                          
                    
 

 
NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2020     
 

 Gedichtendag 2020 

 

 
         Roosjes zijn roos 
     Smurfen zijn blauw 
 Ik dacht dat dat mooi was… 
    Maar toen zag ik jou! 
                    
 

                                

Voorinschrijvingen kinderopvang Dolfijn 
Vanaf 2020 gaat kinderopvang Dolfijn van start met voorinschrijvingen  voor de schoolvrije dagen 
 (= pedagogische/facultatieve verlofdagen). Zij voorzien een overgangsperiode tot eind juni 2020. 
Vanaf september 2020 kan er enkel nog via voorinschrijving deelgenomen worden aan een schoolvrije dag. 
Ouders kunnen per maand inschrijven voor schoolvrije dagen.  
De inschrijvingen voor januari zijn op donderdag 9 januari van start gegaan.  
Voor meer informatie kan u steeds terecht op kinderopvang@nijlen.be. 
 

Trooper jij mee? 

Via deze site kan u onze  oudervereniging steunen zonder dat het u 1 cent kost! Het enige dat u hoeft te doen 
is online shoppen via deze site... bijna álle bekende webshops worden via Trooper aangeboden! Van uw 
aankoop stort Trooper een percentage door naar de gekozen vereniging! Het kost u NIETS extra en onze 
leerlingen kunnen een centje extra spenderen!  
 
Hoe werkt het? 
Stap 1: je surft naar www.trooper.be 
Stap 2: je klikt op “zoek jouw vereniging” 
Stap 3: je geeft “De Zevensprong Nijlen” in 
Stap 4: je klikt op ons logo of onze naam 
Stap 5 : je kiest een webshop uit en registreer je met naam en mailadres  
Stap 6 : shoppen maar!  
 
Denk je aan ons als je nog eens online-shopt? Alvast een dikke merci! 
 

Alvast noteren in het agenda 
De spaghetti-avond van de leerlingen van het 6de leerjaar ten voordele van de luchtballon, is verplaatst naar 
donderdag 30 april en gaat door in de parochiezaal van Nijlen!  
Onze ‘obers van dienst’ (lees : leerlingen van het 6de leerjaar) kijken alvast uit naar uw komst! 
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Carnaval 
Vrijdag  21 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.  
 We sluiten de dag af met een leuke spel-en dansnamiddag 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. ) 

 

Dikke truiendag  
Te koud? Te nat? Teveel wind? Komaan! Ook voor deze editie sporen wij iedereen aan om een extra keertje 
met de fiets naar school te komen! Fietsen is ontspannend, zorgt voor minder verkeerslawaai en de uitlaat van 
schadelijke stoffen daalt!  Het thema van Dikketruiendag 2020 is ‘meer biodiversiteit helpt het klimaat'. Als er 
te veel planten en dieren uitsterven, dan spreken we van een (groot) verlies aan biodiversiteit. Daardoor raakt 
het klimaat helemaal uit balans. Om dat te vermijden planten wij in het voorjaar een aantal nieuwe bomen op 
het terrein en zorgen onze leerlingen ervoor dat kleine beestjes kunnen logeren in insectenhotels!  
Op school  zetten we de verwarming enkele graadjes lager. Al de leerkrachten voorzien die dag ook een korte 
activiteit in de buitenlucht.  Vergeet dus zeker je warme trui, muts en sjaal niet! 

Overgang secundair onderwijs 
Op vrijdag 14 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.  Het zou kunnen dat onze leerlingen die dag iets later terug op school zijn. We houden jullie verder 
op de hoogte.                                                        
                                 
 

 Bim bam beieren 
In maart start onze paaseitjesverkoop. Op donderdag  2 april kunnen de paaseitjes afgehaald worden tijdens 

het oudercontact. Bestelformulieren ontvangt u na de krokusvakantie.  

  Opendeurdag : ‘De Zevensprongse fabriek!’ Allen daarheen! 

 

                                                                                                  

 



     

 

 

Vierde leerjaar: Dagje Hidrodoe 
Het vierde leerjaar van basisschool De Zevensprong ging naar Hidrodoe en 
deed allemaal wateractiviteiten zoals een 3D film kijken en een zoektocht. 
Ze hebben daar ook gegeten en kregen een beker. ( Alyssa, Emma, Cas) 
 

 
 

School De Zevensprong is donderdag voor de vakantie op bezoek geweest bij Hidrodoe. Ze vonden het 
interessant en ze keken een film erover. Ze waren allemaal verbaasd toen ze niet van hun eigen drank 
mochten drinken, want ze kregen een gratis beker. Daarna deden ze nog een boswandeling, ze stapten een 
stukje door een beek, want ze waren wat verdwaald geraakt in het bos. Hun schoenen waren nat en vuil. Op 
het einde van de wandeling in het bos mochten ze nog wat spelen. (Casper, Sep) 
 
 
 
 
Hidrodoe is een park waar je over water leert. Je doet allemaal experimentjes en je kan er een film bekijken en 
er was ook een show. Daarna zijn we nog naar het bos geweest en hebben we een zoektocht gedaan. (Fran, 
Iluna, Flore, Sharon) 
 
 
 
 
 
We hebben er geleerd over water en ijs en hebben een film gekeken. We maakten  
een wandeltocht en waren verkeerd gelopen. Tijdens het eten kregen we een gratis beker. Het was een 
superdag! (Vins, Axl, Gabriël, Jorbe, Kyron) 
 
 

 

 

 

Mevrouw Anders op bezoek in het eerste leerjaar 

In het eerste leerjaar kwam mevrouw Anders op bezoek. Wel een gekke mevrouw. Ze las ons een verhaaltje 

voor over anders zijn. Iedereen luisterde heel aandachtig naar haar. Samen met mevrouw Anders leerden we 

dat iedereen anders is en dat dit heel normaal is. Spelen kunnen we met iedereen. Zelfs dat heeft mevrouw 

Anders ons geleerd! 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 
 
 
 



 

 

Helm op fluo top! Of toch niet…(?) 
Beste minister van mobiliteit , 
Wij zijn L6 van basisschool de Zevensprong uit Nijlen. 
Heel onze klas draagt een fluo-hesje en komt met de fiets of te voet naar school. Onze meester komt altijd met 
de auto naar school . Het valt hem op dat heel weinig jeugd hun fluo-hesje draagt.  
Wij hebben ook aan de schoolpoorten van 2 middelbare scholen genoteerd hoeveel scholieren hun hesjes 
dragen of beter niet dragen. 85,5% In de ene school en 93,9% in de andere school dragen hun hesjes NIET!! 
Da’s veel te veel natuurlijk…. 
Hij vertrekt ook heel vroeg om op tijd in school te zijn. Het is ’s morgens ook heel donker. Dan is het moeilijker 
om alles goed te zien. Onze meester moest al eens heel hard remmen voor een fietser. De fietsverlichting 
alleen is echt niet voldoende. Zonder hesje  is het dus zeer gevaarlijk. 
Daarom hebben we deze brief opgesteld. Wij willen fluo-hesjes verplichten voor iedereen om zo 
verkeersongelukken te vermijden. 
Zou u dat in een wet willen gieten? 
Want het is toch belangrijk om veilig in het verkeer te rijden en om goed gezien te 
 worden? 
Met vriendelijke groeten 
Ps stuur je een antwoordje terug? 
 
En of we antwoord zullen krijgen…(?) wordt vervolgd! 
 

Wist je datjes van  ons leerrijk en interessant bezoek aan Van Hool… (6de leerjaar) 
BERNARD VAN HOOL IS DE OPRICHTER. HET IS EEN ECHT FAMILIEBEDRIJF!! 
Hij heeft 8 zonen die allen in het fabriek actief zijn. 
Vanaf 1947 zijn ze begonnen met de bussen. 
In België was na WOII veel kapotgeschoten of gebombardeerd . Er moest veel hersteld worden of opnieuw 
opgebouwd worden. Het openbaar vervoer werd ook belangrijker en de mensen wilden ook op reis met 
touringcars. Van Hool zette daar volop op in!! 
Er werken nu ongeveer 3500 medewerkers. 
Er zijn bedienden en arbeiders. 
Sinds 5 jaar is er ook een fabriek in Macedonië. De loonkost ligt daar 8 keer lager. In België kost het voor de 
werkgever €40 per persoon per uur. In Macedonië amper€5!! Wat een verschil!! 
LOONKOST = DE TOTALE SOM DAT EEN BAAS AAN ZIJN WERKNEMER MOET BETALEN. 
Er zijn verschillende uiteenlopende jobs . Schrijnwerkers , elektriciens , loodgieters , lassers , 
schilders,stikkers,magazijniers, bedienden , …. 
Er worden hybride bussen en elektrische bussen gemaakt. Van Hool zet in op alternatieve energiebronnen. 
“Een hybride voertuig is een voertuig dat aangedreven wordt door 2 of meer energiebronnen. Het voordeel van 
een hybride voertuig is dat de extra krachtbron vaak goedkoper en milieuvriendelijker is, zodat het voertuig een 
lager verbruik kent en minder uitstoot.” 
Er worden ook bussen op waterstof gebouwd. ELEKTROLYSE: waterstof wordt omgezet naar energie en uit de 
uitlaatpijp komt waterdamp!! 
Het kan tot 2,5 tot 6 maanden duren voor een bus afgewerkt is. De klant is koning!!! 
De kostprijs van een stadsbus bedraagt ongeveer €200 000 en voor een autocar kan de prijs gaan tot €500 000. 
( al naargelang al de opties …) 
Er worden 1000 à 1200 autocars per jaar gefabriceerd in Hooikt. 
De fabriek is 55 ha groot. ( = 110 voetbalvelden) 
De werknemers van Microsoft – Google – Facebook  worden door bussen van Van Hool opgehaald en 
teruggebracht. 
Ook de bezoekers van Disneyworld worden vervoerd van de hotels naar de parken. 
 

Enquête L6 
De leerlingen van L6 hebben een enquête gehouden op onze school  in verband met het vermijden van afval. 
Uit de cijfers van de statistieken blijkt dat een hoog percentage van kinderen brooddozen , drankflesjes , 
koekendozen en fruit meebrengen. Waarvoor dank!!! Hier en daar merken we nog een beetje restafval  
( plastieken verpakking , aluminiumfolie,…). Dat gaan we proberen in de toekomst helemaal te vermijden. Bij 
de volgende telling hopen we een volledig ‘afvalvrij’ schooltje te zijn!  



     

 

 

Techniek in het tweede leerjaar. 

Wat doe je als je een probleem hebt? Juist, een oplossing zoeken. 
Zo zochten de leerlingen van het tweede leerjaar een oplossing voor Aïsha, het hoofdpersonage uit een 
spannend verhaal. Zij moest een grote vijver over. Te groot om over te zwemmen.  
Al snel bedachten ze dat ze een boot nodig hadden. Gewapend met potlood en gom maakten ze een plan, om 
vervolgens met het plan aan de slag te gaan. 
Touw, bekers, borden en lijm,… alles was goed om te experimenteren. 
Wanneer de leerlingen tevreden waren, moesten ze hun boot ook testen. Of het geslaagd was? Wat denken 
jullie? 

                                          

De kleuters van de derde kleuterklas gaan op ruimtereis! 

In onze klas stond ’s morgens opeens een raket… Waar komt die vandaan? 
Dat zullen onze kleuters moeten uitzoeken door te leren over raketten, astronauten, planeten, … 
Misschien heeft een buitenaards wezentje die raket hier wel gezet?Onze kleuters willen allemaal astronauten 
worden, maar…  
Dat wordt je natuurlijk niet zomaar. 
We moeten weten welke planeten er allemaal zijn, welke de grootste en de kleinste is, veel sporten om fit te 
worden, proefjes doen over zweven en vliegen, en dan wacht er ons nog maar 1 ding: 
we trekken ons ruimtepak aan en… 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, klaar voor lancering! We komen eraan!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Het rusthuis 
Wij zijn met L5 en L6 naar het rusthuis geweest. We zijn daar zelfgemaakte kerstkaarten gaan 
brengen. We hadden er hard voor gewerkt. Soms gaven de mensen geld of snoep maar dat mochten 
we niet aannemen. Het waren hele lieve mensen maar toch ook al oud. Hopelijk hebben we ze toch 
gelukkig gemaakt. 
 
(Annelies) 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Over pinguïns, vliegen, winter, Noordpool en Zuidpool …. in K2 
Deze maand werkten we in de kikkerklas rond het boek “Pinguïn wil vliegen”. Het gaat over Gijsbert, de 
pinguïn. Het eerst wat hij ziet als hij uit het ei komt, zijn de vogels hoog in de lucht. 
Vanaf dat moment wil hij nog maar één ding : omhoog! Maar kunnen pinguïns 
vliegen of waggelen ze alleen maar. Gijsbert moet dus iets verzinnen … . Dus gingen 
de kleuters aan de slag : Hoe kan je vliegen? Wat is er boven de wolken? Sterren en 
planeten? Hoe geraak je daar? Waar wonen pinguïns? Op de Noordpool of de 
Zuidpool? Hoe kunnen we de vogels helpen als het winter is?  
Duizend en één vragen waar we een antwoord probeerden op te vinden. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Schaatsen in Herentals 
Dinsdag 14 januari 2020. 
We vertrokken aan het school en ik zat in de auto bij: Stan, Jamie en Joris. Mama zat aan het stuur. We hebben 
wat gelachen en gek gedaan en voor we het wisten  waren we al aangekomen. We dachten dat we de laatste 
waren, maar we waren eerst. Dan was iedereen er. 
Vervolgens gingen we onze schaatsen aan doen. Voor velen was dat wel moeilijk. Dan gingen we op de 
schaatsbaan. Voor de meesten was het niet zo gemakkelijk. We hebben 1u en 25min geschaatst. Er was heel 
veel volk maar op het laatste was er bijna niemand meer. 
De tijd ging snel voorbij. Ik vond dat wel spijtig maar sommigen niet.  Die vonden het schaatsen niet zo leuk. 
Dan gingen we onze schaatsen uitdoen. We hebben ze netjes afgedroogd, de veters erin gestoken en 
teruggegeven. 
Daarna gingen we terug naar school in dezelfde groepen. In de auto was het weer leuk! Dan waren we terug 
op school.  
Ik vond het zo leuk dat ik de dag daarna met mijn mama en mijn zus nog eens ben gaan schaatsen. 
Liam L5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

 

Fluohandjes   
Heel de week leerden we in de eerste kleuterklas over licht en donker, dag en nacht. Wat doen we in de dag? 
Wat zien we dan allemaal? Wat doen we s ’nachts?  … in het donker spelen is super fijn en schilderen nog 
leuker. 
De papa en mama van Tibo zorgden voor  blacklights en zo konden we schilderen in het donker met fluo verf.  
Nog eens een dikke dankjewel aan de ouders van Tibo, het was een top activiteit! 

Juf Natalie en haar kapoenen 😉  
 

Blauw, mijn handjes hebben kou 
Rood, mijn handjes zijn bloot 
Geel, met mijn handjes kan ik veel 
Groen,ken jij deze kapoen? 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Kalender februari 2020 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Za 1     

Z0 2     

Ma 3 VM L5 + L6 Bezoek aan de mijnen in Beringen € 5,5 

Di4     

Woe 5     

Do 6     

Vrij 7     

Za 8     

Zo  9     

Ma10     

Di 11  Allen  Dikke truiendag! Met een dikke trui op 
de fiets naar school! 

 

Woe12     

Do 13  L3 +L4 Bezoek aan de mijnen in Beringen en 
bezoek Ordal 

€ 16 

Vrij 14 8u40-15u00 L6 Bezoek Anton Bergmann  

Za 15 10u00-13u00 Allen Opendeurdag!  

Zo 16     

Ma 17     

Di 18     

Woe 19 8u40-10u00 Peuters Speeluurtje  

Do 20     

Vrij 21  Allen Carnaval op school  

Za 22     

Zo 23     

Ma 24   Start van de krokusvakantie  

Di 25     

Woe 26     

Do 27     

Vrij 28     

Za 29     

                         

                         


