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NIEUWSBRIEF MAART 2020    
 

In de kijker 

           Thema jeugdboekenmaand :   
 

   In 2020 is 'Kunst' het thema  van  de Jeugdboekenmaand. We hebben het over 
hoe kunst je fantasie en verbeelding triggert. Over waarnemen – in de zin van 
kijken, maar ook in de zin van luisteren en voelen. Over kunst als middel om iets uit 
te drukken, of dat nu jezelf, een idee, gedachte, een gevoel, een sfeer of nog iets 
anders is. Kunst gaat over meer dan alleen maar mooie dingen. Het zet iets in 
beweging. Het trekt je verbeelding op gang. Het roept een gevoel op. Het triggert 
de nieuwsgierigheid. Het zet je aan het denken. Je zou kunnen zeggen dat het 
kunstwerk op zich pas het begin is. 

    

Trooper jij al mee?  
In onze vorige nieuwsbrief maakten jullie al kennis met de site die onze oudervereniging kan 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! Alvast bedankt aan al onze troopers 
en zij die het nog niet probeerden… zeker doen!  
 
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!  
  
 

Paaseitjesactie 
De oudervereniging start in de week van 9 maart met de verkoop van paaseitjes.  U kan dit schooljaar kiezen 
uit een groot assortiment.  
Van de opbrengt gaat 5 euro per kind naar de schoolreis.  
De bestelbon (zie bijlage) graag terug bezorgen aan de klastitularis ten laatste vrijdag 27 maart. Op donderdag 
2 april  kunnen de paaseitjes  afgehaald worden tijdens het oudercontact.  Bestelformulieren zijn ook  steeds 
te verkrijgen op het secretariaat.   
 
 
 
 

http://www.trooper.be/?fbclid=IwAR3wHc2OUXYbByN2FxCzyvidE0-caMNaLJFNjp2Oh72X5CQhiceJTWP2aHg


Paaseitjes rapen 
Op woensdag 1 april brengt de paashaas een bezoekje aan onze school! Waar zou hij zijn paaseitjes 
verstoppen?!  
Alle kleuters maar ook de leerlingen van L1 en L2  gaan er naar op zoek.  
 
Alle peuters zijn dan tijdens het speeluurtje welkom in het klasje. Zij mogen mee zoeken naar al dat lekkers!  
Mmm… wij kijken er alvast naar uit !!  
* PS : best even op voorhand laten weten of je komt! 

In pyjama naar school Bednet roept 13 maart uit tot Nationale Pyjamadag! 

Bednet nodigt alle lagere en middelbare scholen uit om op vrijdag 13 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 13 maart in onze leukste pyjama naar school! 
 

NCOS   
Elk jaar ondersteunen we met onze school het grote Nijlens solidariteitsproject van NCOS. 
Onze leerlingen leren via workshops van verschillende ontwikkelingsgroepen uit Nijlen betrokken te zijn bij het 
leven van andere mensen in de wereld en hun specifieke noden. 
Tijdens de scholenslotdag die zoals elk jaar de laatste vrijdag voor de paasvakantie georganiseerd wordt, wordt 
er voor de leerlingen van de 2de graad een toneelvoorstelling georganiseerd. De leerlingen van het vijfde en 
zesde leerjaar  nemen op dat moment deel  aan een wandeltocht op de terreinen aan de Zandlaan en 
Klokkenlaan waar ze aan de hand van een doorschuifsysteem kennis maken met de verschillende 
ontwikkelingsgroepen van Nijlen. 
Samen met alle andere scholen in Nijlen dragen we ons steentje bij door deel te nemen aan een sponsortocht 
die doorgaat op vrijdag 3 april 2020. We wandelen  voor het goede doel en willen met onze centjes de 
verschillende ontwikkelingsgroepen van Nijlen een hart onder de riem steken.  De sponsoring gebeurt via een 
sponsorkaart. 
 
Op dinsdag  31 maart wordt de actie afgesloten en worden de centjes geteld! 
Lieve ouders, grootouders, familie en vrienden... wij rekenen op jullie steun! 
 
 

Scholencross! 
 Op zaterdag 28 maart 2020 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  wordt nog afzonderlijk 
meegegeven. 
 

Oudercontact  
Op donderdag 2 april gaat voor alle leerlingen het oudercontact door van 18u tot 20u.  
U ontvangt hiervoor nog een afzonderlijke brief. Tijdens het oudercontact kunnen ook de paaseitjes afgehaald 
worden in de klassen van de leerlingen. 
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Bereikbaarheid CLB 
De  hoofdzetel en de vestiging in Lier zijn geopend op 24,25,26 en 27 februari. 
contactgegevens: 

Hoofdzetel Turnhout 
Waterheidestraat 19 
2300 Turnhout 

Vestiging Lier 
Predikherenlaan 18 
2500 Lier 

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

 

Op onze school maak jij het verschil! 
Kwaliteitsvol kleuteronderwijs is belangrijk voor de cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van je kind. 
Je kleuter leert in de klas sociale vaardigheden en raakt vertrouwd met taal en met praktische vaardigheden.  
Ook uw kind maakt in onze school mee het verschil en daarom willen wij nog eens de aandacht vestigen op het 
belang van het regelmatig aanwezig zijn op school.  Bij onvoldoende aanwezigheid  ontneemt u uw kind een 
aantal leerkansen en kan u het recht op een schooltoelage verliezen.  
Kan uw kleuter omwille van ziekte of omstandigheden toch niet naar school, laat het ons dan even weten.  
 

 Dat verdient een bloemetje 
    Onze opendeurdag was een succes! Dankjewel voor je bezoekje! 

 
 

Karate en energie …  (L3 + L4) 
Op Valentijnsdag kregen we bezoek van sensei Mieke (sensei is een Japanse aanspreektitel). Sensei Mieke 
heeft een zwarte band karate en geeft karate-les in Nijlen. Zij was zo vriendelijk om ook aan ons enkele 
beginselen van karate aan te leren. In het 3e en 4e leerjaar leerden ze tijdens het project “De Zevensprongse 
fabriek” over energie. Karate heeft alles te maken met energie. In de eerste plaats natuurlijk de 
‘lichaamsenergie’. Maar wat nog belangrijker is, is dat je met karate leert om je agressie en je negatieve 
gevoelens om te zetten in positieve energie. Het draait allemaal om respect: respect voor jezelf en je lichaam, 
maar zeker ook om respect voor de medemens. De kinderen zaten allemaal goed mee in het karate-verhaal. 
We genoten van de inspanning / ontspanning en we leerden veel over karate. Met zeer veel dank aan sensei 
Mieke ! 
 
 



 

Bezoek aan waterfabriek Ordal  (L3 en L4) 
Water is een energiebron. Niet alleen om elektriciteit te maken of om graanmolens in beweging te zetten, 
maar ook om ons in beweging te houden. Zonder zuiver water houden wij het niet lang vol. Maar waarvan 
komt dat zuiver drinkwater ? Even luisteren wat de leerlingen van het 3e leerjaar hebben onthouden van ons 
bezoek aan water- en limonadefabriek Ordal: 
Staf:   “Ze maken bruiswater in een groot vat.” 
Emma Cl.:  “De plastic flessen komen in miniformaat aan in het fabriek. Daar worden ze  verhit en groter 

gemaakt.” 
Wannes:  “De glazen flessen kan je ongeveer 20 keer hergebruiken.” 
Victor F.:  “De nieuwe dopjes worden zo snel mogelijk na het vullen op de flessen                  

gedraaid door een machine.” 
Axel:   “Ze vullen zowel glazen flessen als plastic flessen.” 
Jack:   “Het water wordt uit de grond gepompt (uit de bron) en wordt gezuiverd.” 
Nathan:  “Er zijn grote machines voor bruiswater en plat water.” 
Victor K.:  “Het duurt 20 jaar voor het water tot in de bron is gesijpeld.” 
Warre:   “De plastic verpakking rond petflessen wordt verwarmd en dan rond de flessen   getrokken 

door een machine” 
Yoran:   “De flessen worden gecontroleerd, als ze niet goed zijn, gooien ze die in de               

glasbak.” 
Vic:   “De waterbron van Ordal steekt 50 m onder de grond.” 
Parel:   “Alles wordt gerecycleerd: zowel het glas, als de plastic dopjes, als de                    

etiketten.” 
Emma VD:  “Alle flessen en bakken worden gespoeld in de spoelmachines.” 
Wout:   “Er is ook siroop, daarvan maken ze limonade.” 
Ziva:   “Alle glazen flessen worden door een grijpmachine in de bakken gezet.” 
 

Haaitech in het zesde leerjaar! 
Woensdagnamiddag 29 januari zijn we met de trein naar Haaitech in Geel geweest. In verschillende groepen 
konden we opdrachten doen. Er was een groep mechanica, elektriciteit, elektronica en een groep chemie. Bij 
mechanica maakten we een grijper. Met die grijper stapelden we achteraf blikjes op elkaar. Leuk maar best 
wel moeilijk.  
Bij de groep elektriciteit hebben we een monstertje gemaakt dat kan ronddraaien. Het monstertje mochten 
we versieren. 
Bij de groep elektronica bestuurden we een robotauto via de computer en in de groep chemie maakten we 
bruisballen  en bliezen we een ballon op zonder te blazen!  
Van een topdagje gesproken!  
 
(auteur : Janne L6) 
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De leerlingen van het 6de leerjaar gingen op zoek… 
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 besturen de rechterkant van je lichaam 
 
Enkele weetjes over tsunami’s/aardbevingen/vulkanen 
-een tsunami is een grote schokgolf die in kustgebieden enorme verwoestingen kan aanrichten. 
-het woord tsunami komt uit het Japans, en is samengesteld uit tsu (haven) en nami (golf).  
-in het Nederlands betekent tsunami dus havengolf.  
-soms heeft een tsunami de snelheid van 700 km per uur! ( zoals een vliegtuig) 
-de aarde is een soort bol, opgebouwd uit verschillende lagen. -de buitenkant is afgekoeld en hard!  
-de buitenste tien tot veertig kilometer van de aardbol noemen we de aardkorst. Daarop leven wij! 

Zo gaat de molen, de molen, de molen, …. 

Tijdens het project “De Zevensprongse Fabriek” gingen de kleuters van de 2de kleuterklas op stap naar de 
molen. Want onze koekjesfabriek ging koekjes bakken maar …. waar komt de bloem juist vandaan?  
De molenaar nam ons mee in zijn indrukwekkende molen waar we nog mochten meegenieten van een 
trollenspektakel. In de molen moesten we goed kunnen klimmen want we moesten maar liefst 2 verdiepingen 
omhoog. Op elke verdieping kregen we uitleg over de werking van de molen. Onderweg naar beneden 
mochten we nog proeven van het lekkere brood gebakken met bloem van de molen.  
Toen was het al tijd om terug richting huiswaarts te vertrekken. Maar onderweg passeerden we nog een 
watermolen. Waar zijn de wieken? De watermolen liet het rad draaien in het water zodat de molen in werking 
gezet werd.  
Wat een avontuur daar bij die molens!  
Bedankt aan alle chauffeurs om ons tot daar te brengen!    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

L1 en L2: bezoek Kopie-X 
Tijdens ons thema van de boekenfabriek zijn wij eens een kijkje gaan nemen in het kopiecenter Kopie-X. We 
werden warm onthaald en mochten allemaal eens onder het kopieermachine. Met gekke foto’s als resultaat.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vanaf nu weten we ook hoe ze al die kleine gaatjes in papier maken. Zo kan je het ook heel makkelijk 
scheuren. Ideaal voor bonnetjes voor een fuif.  
We hebben weer heel wat bijgeleerd in de Kopie-X fabriek! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Project: De Zevensprongse fabriek 
De leerlingen van het derde en vierde leerjaar hebben 2 weken rond  het thema energie gewerkt. Hier volgen 
enkele indrukken van de leerlingen. 
‘We zijn naar de steenkoolmijnen  geweest. We hebben er veel van geleerd. Zoals:  steenkool zit 800m diep, 
het zijn platgedrukte plantenresten. We zijn ook naar Ordal geweest. Daar hebben we gezien hoe ze flessen 
vullen en hoe ze flessen maken. We kregen siroop mee om zelf limonade te maken. De volgende dag hebben 
we in de klas limonade gemaakt.’                                   (Axl en Vins) 
 
‘Tijdens de technieklesjes hebben we in groepjes een watertoren gemaakt met een kraan en een mijnlift die 
moest 50 cm onder de grond kunnen  gaan.’                                           (Joachim en Uzeyir) 
We hebben een uur gereden met de bus om naar het mijnmuseum te gaan. Daar hebben we een rondleiding 
gekregen. De liften van de mijnen waren onveilig. Er werden  muizen naar beneden gebracht, want als er 
gevaar was, gingen ze direct weg.                                           (Flore, Fran en Iluna) 
‘In de mijn hebben we een helm en een blauwe jas aangedaan. In de lessen van muzische vorming hebben we 
aardlagen gemaakt van stukjes stof en ijzerdraad. We hebben in de klas in groepjes gewerkt en veel over 
energie geleerd. ‘                                                                           (Tatiana en Sharon) 
 
‘In de mijnen waren er 500 douches voor 4500 mensen. Bij Ordal hebben we gezien dat uit 1 klein buisje een 
fles wordt gemaakt. Tijdens de technieklesjes hebben we een windmolen, een generator en een waterrad 
gemaakt. ‘                                                                                                     (Kyron  en Jorbe) 
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Op stap naar de steenkoolmijn 
Donderdag 6 februari zijn L5 en L6 naar de mijnen in Beringen geweest. We mochten in de kelders met de 
echte geluiden van vroeger maar we mochten niet meer in de  mijnen zelf . We vonden dat best wel jammer . 
We hebben er wat dingetjes geleerd zoals  dat er in de mijnen steenkool werd gevonden en we hebben de 
trein die vroeger onder de grond reed gezien. Uiteraard hebben we nog een beloning gekregen van Sterre de 
hulp chef ( het waren 2 chocolaatjes )!  
Vriendelijke groeten van Sterre en  Noa uit L5 

 
 
Thuisverpleger op bezoek  
De broer van juf Britt is geweest. Hij is een thuisverpleger. Hij heeft uitleg gegeven over het menselijk lichaam. 
Hij had spullen meegenomen zoals: pleisters, spuitjes, handschoenen,….  
Het was heel tof!  
Indra  
 
Het menselijk lichaam 
We werkten in het vijfde rond ons lichaam als fabriek. Dit zijn enkele dingen die 
wij ervan leerden:  

- Je ademt ongeveer een halve liter lucht in per keer dat je ademt 

- Ik weet meer over de spijsvertering en de bloedsomloop 

- Ik heb geleerd dat je lichaam belangrijk is en speciaal  

- Als je een paar keer hoest per dag ben je niet ziek  

- Als je inademt gaat je borstkast omhoog  

- Je kan beter door je neus ademen dan door je mond  

- Je hart pompt 80 à 100 keer per minuut 

- Je hart is zo groot als een vuist  

- Je spieren wegen de helft van je lichaam  

- Als kind heb je ongeveer 4 à 5 liter bloed in je lichaam en als volwassene 5 à 6 liter  

- Als je volwassen bent heb je minder botten dan als baby 

- Als je sport gaat je hart sneller kloppen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De kleurrijke berenfabriek 
In de eerste kleuterklas werkten we rond kleuren en knuffels. Onze knuffel mocht twee weken in de klas 
komen wonen en daar deden we leuke spelletjes mee.  
Ook de kleuren kwamen vaak aan bod, zo konden we deze nog eens goed inoefenen en nieuwe kleuren 
ontdekken.  
Het was een kleurrijke berenweek waar al onze kleuters enorm van hebben genoten!  
Warme berenknuffels uit de eerste kleuterklas 
Juf Natalie en haar berenvrienden 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleine muis zoekt een huis 
Tijdens ons project kwam de kleine muis op bezoek in de derde kleuterklas. Ze was op zoek naar een huisje. 
We probeerden alles: huizen van karton, hout, lakens, … Maar een huis van steen bleek de muis toch het liefst 
te willen. Daarom schakelden we de hulp in van een echte metselaar!  
Samen met hem metsten wij een echt huis met alles erop en eraan: stevige muren, een dak, een deur, … 
De kleine muis was er heel blij mee!  
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KALENDER MAART 2020 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Zo 1     

Ma 2  K3 en L1 
Allen  

Start integratie 
Start jeugdboekenweek 

 

Di 3     

Woe 4     

Do 5 13u30-14u30 
10u45 

L5 
L6 

Bezoek bib jeugdboekenmaand 
Bezoek bib jeugdboekenmaand 

 

Vrij 6     

Za 7     

Zo  8     

Ma  9  K1 Medisch onderzoek  

Di10  K1  Medisch onderzoek  

Woe 11  Allen  Pedagogische studiedag →leerlingen 
komen niet naar school 

 

Do 12  L4 Zwemmen € 2 

Vrij 13  Allen  
K1 

Bednet pyjamadag 
Medisch onderzoek 

 

Za 14     

Zo15     

Ma 16  K1 Medisch onderzoek  

Di 17  Allen  Vergadering oudervereniging (refter 
van de school) 

 

Woe18     

Do 19 13u30 L3  Bezoek bib jeugdboekenmaand  

Vrij 20     

Za21     

Zo 22     

Ma 23     

Di 24     

Woe 25     

Doi 26     

Vrij 27 11u00-12u00 L4 Moestuindag  

Za 28  K3→L6 Scholencross (Goezo Klokkenlaan)  

Zo 29     

Ma 30     

Di 31     
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Inschrijfstrookje scholencross  28 maart. (voor meerdere leerlingen uit 1 gezin 1 strookje per leerling invullen) 

Ik, …………………………………………………………………………. leerling van ……. Neem deel aan de scholencross. 
 
Ik, …………………………………………………………………………. leerling van ……. Neem deel aan de scholencross. 
 
Ik, …………………………………………………………………………. leerling van ……. Neem deel aan de scholencross. 
Programma (scholencross GOEZO Klokkenlaan) 

Reeks Uur Leerjaar Geboortejaar Afstand 

1 13u45 Kleutermeisje Nijlen 2014 +/- 100 m 

2 13u52 Kleuterjongens Nijlen 2014 +/- 100 m 

3 14u00 1ste leerjaar meisjes reeks A 2013 +/- 200m 

4 14u07 1ste leerjaar meisjes reeks B 2013 +/- 200m 

5 14u14 1ste leerjaar jongens reeks A 2013 +/- 200m 

6 14u21 1ste leerjaar jongens reeks B 2013 +/- 200m 

7 14u28 2de leerjaar meisjes reeks A 2012 +/- 200m 

8 14u35 2de leerjaar meisjes reeks B 2012 +/- 200m 

9 14u42 2de leerjaar jongens reeks A 2012 +/- 200m 

10 14u49 2de leerjaar jongens reeks A 2012 +/- 200m 

11 14u56 3de leerjaar meisjes reeks A 2011 +/- 500 m 

12 15u03 3de leerjaar meisjes reeks B 2011 +/- 500 m 

13 15u10 3de leerjaar jongens reeks A 2011 +/- 500 m 

14 15u17 3de leerjaar jongens reeks B 2011 +/- 500 m 

     15 MINUTEN PAUZE   

15 15U40 4de leerjaar meisjes reeks A 2010 +/- 500 m 

16 15u47 4de leerjaar meisjes reeks B 2010 +/- 500 m 

17 15u54 4de leerjaar jongens reeks A 2010 +/- 500 m 

18 16u01 4de leerjaar jongens reeks A 2010 +/- 500 m 

19 16u11 5de leerjaar meisjes 2009 +/- 750 m 

20 16u21 5de leerjaar jongens 2009 +/- 750 m 

21 16u31 6de leerjaar meisjes  2008 +/- 750 m 

22 16u41 6de leerjaar jongens 2008 +/- 750 m 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
BESTELBON PAASEITJES TERUG TE BEZORGEN AAN DE LEERKRACHT 
 
………………………………………………………………………….leerling van klas ……………………… bestelt 
 
………… zakje 5 grote eieren melkchocolade aan     3 € = ………………………… 
………… zakje 5 grote eieren witte chocolade aan   3 € = …………………………. 
………… zakje 5 grote eieren pure chocolade aan     3 € = ………………………… 
………… zakje kleine eitjes melkchocolade +  
 vulling melkchocolade (250 gr) aan        4€ = ………………………… 
………… zakje kleine eitjes witte chocolade +  
 vulling melkchocolade (250 gr) aan    4€ = ………………………… 
………… zakje kleine eitjes pure chocolade +  
 vulling melkchocolade (250 gr) aan    4€ = ………………………… 
………… zakje kleine eitjes melkchocolade +  
 vulling praliné (250 gr) aan     4€ = ………………………… 
………… zakje kleine eitjes witte chocolade +  
 vulling praliné  (250 gr) aan     4€ = ………………………… 
………… zakje kleine eitjes gedmarmerd +  
 vulling praliné (250 gr) aan     4€ = ………………………… 
         ________________________ 
        
        TOTAAL =    €      ………………………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 


