
     

 

                             

     
 
 
 

 
 
 
 

 
 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2020     
 

                                                      

Communicatie  

Vanaf oktober sturen wij alle informatieve brieven en de nieuwsbrieven door via Smartschool.  
Brieven met een invulstrookje worden nog met uw kind meegegeven.  Op de brief staat steeds een datum 
vermeld waarop het strookje aan de klasleerkracht kan worden afgegeven.  
Via de module berichtgeving kunnen berichten door de leerkrachten worden verstuurd of kan u een bericht 
naar de leerkracht van de klas van uw kind sturen.  De leerkrachten beantwoorden uw berichten op 
schooldagen binnen de 24 uur.  
Brieven die verstuurd worden kan u  ook steeds terugvinden op intradesk. (startpagina→klik rechts boven op 
‘ga naar’→klik op intradesk→klik op de map info voor ouders)  
Tijdens de schooluren kunnen onze leerkrachten geen berichten beantwoorden.  U verwittigt  de leerkracht via 
het heen-en weerschrift , het agenda of neemt telefonisch contact op met het secretariaat als uw kind 
onverwachts naar Dolfijn moet, opgehaald wordt door anderen of afwezig is door ziekte.  
  
Wanneer u een bericht inspreekt op de voicemail van de school geef dan in het bericht het nummer door waar 
u op te bereiken bent. De school neemt dan zo snel mogelijk contact met u op.             
 
                                                                                                                                     

Actie mooimakers 

Ook dit schooljaar nemen wij weer deel aan de actie mooimakers. Elke week is een klas verantwoordelijk om 

het schoolterrein netjes te houden. Elke maand ruimt een klas afval in de schoolomgeving. Om de afvalberg 

nog te verkleinen vragen wij om koeken mee te geven in een koekendoos. Onze leerlingen van de 

leerlingenraad stellen een afvalbeleid op.   

         

 

                             



 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, ... 

Omwille van de coronamaatregelen kunnen de schaakpartijtjes onder de middag tijdelijk niet doorgaan.  

In het hoekenwerk van de klas wordt een schaakspel voorzien.   

 

In een ander pakje… 

Vrijdag 23 oktober is de dag van de jeugdbeweging. Leerlingen kunnen die dag in de outfit van hun 

jeugdbeweging naar school komen.  

Op woendag 28 oktober kunnen leerlingen die dat wensen in een Halloween-outfit naar school komen.  

 

Activiteiten  
De schoolkalender werd met uw kind meegegeven. Omwille van de veiligheidsmaatregelen zullen activiteiten 
niet kunnen doorgaan en vervangen worden door andere activiteiten. Samen met de oudervereniging houden 
wij jullie regelmatig op de hoogte.  
In oktober organiseert de oudervereniging een fruitschalenverkoop.   
Voor de prijs van €15 wordt op woensdag 21 oktober een rijkgevulde mand tussen 13u en 19u aan huis 
geleverd.  Bestellen kan tot 16 oktober.  
 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 7 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  organiseren wij een oudercontact. Op de kalender staat het 

eerste oudercontact gepland op dinsdag  27 oktober van 18u tot 20u.  Het is op dit moment nog niet duidelijk 

of het oudercontact op school mag doorgaan. Moesten de maatregelen het niet toelaten dan zorgen wij voor 

een alternatief. Wij houden u verder op de hoogte.  

 

GWP 

Dit  schooljaar staat er een GWP (sportkamp) gepland die doorgaat in Bokrijk. 

De leerlingen van L2 tot en met L6 vertrekken op  dinsdag 30 maart en komen terug op vrijdag 2 april.  

De leerlingen van het eerste leerjaar vertrekken op woensdag 31 maart  en komen terug op vrijdag 2 april.  

Of de GWP zal kunnen doorgaan op het geplande moment blijft afhankelijk van de maatregelen die op dat 

moment gelden.  

Van zodra we meer informatie  hebben over de kostprijs stellen we een spaarplan op.  

We houden jullie verder op de hoogte.  

 

Verkiezingen schoolraad 

De schoolraad is een overlegorgaan waarin iedereen die deelneemt aan de school wordt vertegenwoordigd. Er 

zitten ouders, leerkrachten en vertegenwoordigers van lokale verenigingen in de schoolraad.  De 

vertegenwoordiging van de ouders heeft 3 zitjes in de schoolraad. Deze vertegenwoordigers worden om de 4 

jaar verkozen. Dit jaar zijn het opnieuw verkiezingen voor de schoolraad. Voor meer informatie over de 

verkiezingen van de schoolraad in onze  school, kan je bij de directeur terecht.  
 

 



     

 

                             

Trophy 
Op vrijdag 30 oktober trekken we met de hele lagere school naar het fort van Kessel. 
Onze leerlingen van de lagere afdeling leggen een hindernissenparcours af 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).  
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 !! 
 

Dat verdient een bloemetje  
Dankjewel lieve ouders voor het naleven van de afspraken in verband met het brengen en halen van uw 
kind(eren) en het dragen van een mondmasker aan de schoolpoort. Samen staan wij sterk!  
 
In de week van 12 tot 18 oktober blazen we onze dames van de buitenschoolse opvang omver met 
complimenten! Alvast een dikke merci aan alle begeleiders! 
 
 
 
 
                                 
 
 
 

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! 
Zie ik daar een traantje, dat was toch wel snel gedroogd! Er werd  al flink gespeeld en gewerkt!  
We mochten ook twee nieuwe vriendjes verwelkomen : Seppe en Vanessa! Welkom in de kikkerklas!  
Samen maken we er een betoverend schooljaar van!!!  
Juf Ils en Juf Sofie  

 
 
  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 



Kermis in de Zevensprong 
Niet naar de kermis omwille van de huidige maatregelen? Geen probleem dan halen we de kermis naar de 
Zevensprong! 
Een springkasteel, een paardenmolen met een echte ‘flosj’, ballen gooien, eendjes vissen, een cadeautje 
kiezen en smullen van heerlijke smoutebollen… niets ontbrak!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kleine heertjes en dametjes in het verkeer  
 We ontdekten welke auto’s het snelst gingen door de verf. We oefenden de verkeersregels op de fiets en we 
leerden oversteken op het zebrapad.   
Bij rood licht blijf ik staan en bij groen mag ik gaan,  want jong geleerd is oud gedaan!  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L3:  Actief leren via hoekenwerk 
Ook in het derde leerjaar zijn we al flink van start gegaan. Gelukkig is het geen ‘code oranje’ meer en 
kunnen we terug leren zoals we gewoon waren: via kringgesprekken, groepswerkjes, hoekenwerk, 
experimenteren, duo-lezen, enz. …., kortom: zoveel mogelijk actief leren. Nadat we er al een actieve 
verkeersweek hebben opzitten, zijn we bij W.O. gestart met het thema ‘Thuis’, wat uiteraard niets te 
maken heeft met het gelijknamige tv-programma. In de verschillende hoeken gaan de leerlingen zelf 
op zoek naar de gevraagde leerinhouden, maken ze ‘kunstwerkjes’ over het thema en proberen ze de 
problemen op te lossen die zich stellen binnen de techniekopdrachten. De kinderen zijn al 
enthousiast gestart en we hopen dat we hun leergierigheid zo nog lang kunnen prikkelen ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



     

 

                             

De eerste maand in de 3de kleuterklas: “Iedereen is anders en dat is dik ok!” 
In De Zevensprong zijn we er van overtuigd dat elk kind uniek is en dat elk kind zichzelf mag zijn.  Alleen zo kan 
het gelukkig worden. 
En dat was dan ook het openingsthema in de 3de kleuterklas. 
We maken komaf met de stereotiepe beelden en durven onszelf te zijn; 
meisjes moeten niet altijd mega Mindy zijn, jongens mogen van de roze kleur houden,  het is niet vreemd om 
twee mama’s te hebben, typische mannen- of vrouwenjobs bestaan niet en we hebben niet allemaal dezelfde 
huidskleur. 
Aan de hand van een zelfgemaakt ‘moodboard’ leerden we elkaar beter kennen…  ‘waarvan houden we, wie 
woont er allemaal in ons huis, wat zijn onze hobby’s, heb ik huisdieren, waar ben ik goed in, waar ben ik soms 
bang voor, wat doe ik in het weekend,’ enz.  
We schetsten en schilderden ons ‘zelfportret’, we werkten samen aan een levensechte krijttekening  van 
onszelf, we schatten en gokten wie de grootste en kleinste van de klas is, we hanteerden verschillende 

meetinstrumenten, we leerden onze lichaamsdelen benoemen (en ontdekten waarom die navel daar zit 😉 ), 
we genoten van elkaars aandacht en aanrakingen adhv een hoofd-, nek- en rugmassage, we zochten de rust in 
ons lijf op en leerden rustig te ademen met behulp van relaxatiemuziek,we maakten voor een andere kleuter 
een vriendschapssleutelhanger (niet zomaar eentje maar eentje door te rijgen volgens een patroon), we 
leerden dat probleempjes opgelost kunnen worden, we genoten van ‘samen’ picknicken  enz…  
 Een mooie start van een veelbelovend schooljaar   

Trappen en stappen met onze kleuters 
Ons jaarlijks fietstochtje met de ouders mocht doorgaan! Oef! Na de bel  stonden onze kleuters (en ook de 

begeleiders ) te trappelen om te vertrekken. Met de bakfiets of achterop de fiets vertrokken we naar het 
Beekpark. Op verschillende plekjes genoten we van leuke verhaaltjes. Op de speelplaats rolden en bolden we 
in het rond. In de namiddag maakten we een wandeltocht en bleven even stilstaan bij voorbijrijdende treinen. 
Een belevenis! We sloten de dag af met een dansje op het straplied! Strapdag 2020… eentje om niet te 
vergeten!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.google.be/url?sa=i&url=https://www.megamooi.nl/products/emoji-strijk-patch-met-lach-en-knipoog&psig=AOvVaw00p-Sg-LN2KshfQ11CP1ut&ust=1601203294499000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJDKwqLRhuwCFQAAAAAdAAAAABAD


Schrijvers in wording in het vierde leerjaar! 
In de eerste Kijker van het vierde leerjaar staan fictieverhalen centraal. Daarom kropen de leerlingen in hun 
pen om een eigen fantasieverhaaltje te schrijven. 
 
De schattenjagers 
De schattenjagers zaten op de woeste zeven zeeën. De storm scheurde de boot in duizend stukken. 
Schattenjager Jack probeerde te ontsnappen. Hij pakte de roeiboot en was weg. Hij spoelde aan op een 
onbewoond eiland.  Ijoew, zei de schattenjager. Dat was eng zeg. Ja, zei schattenjager Kamil. Hij was mee met 
schattenjager Jack gegaan. Opeens stond er een grot. Schattenjager Jack hoorde piraten. Dus ze liepen de grot 
in. De ingang van de grot stortte in. Ze zaten dus gevangen. Maar ze zagen net een schatkist. Maar er waren 
booby traps. Schattenjager Jack had een kaart. Daar stonden platen op met daarop skeletten. Op de platen 
waar  geen skelet  stond, moest je gaan opstaan. Dus schattenjager Jack deed dat, Kamil volgde hem. Zo waren 
ze vrij. Ze hadden hun roeiboot gevonden en voeren weg met de schat.  Wat waren ze rijk nu.                     
Lizzi 
 
De prinses is haar kroon kwijt 
Er was eens een hele mooie prinses ! Genaamd prinses Sofia van Hoogelanden. Op een dag lag ze heel mooi te 
slapen. Maar toen ze wakker werd vond ze haar kroon niet meer. Maar dit is een ramp dacht de prinses ! Wat 
moet ik nu doen ? Wat als ze me nooit meer willen zien ? Of erger nog, ze gooien me in de kerker ! Oei, oei, oei 
! Ik heb een idee, ik ga de kroon zoeken en vraag  prins Aleander van Hijgstijn om mee te helpen !(2 minuten 
later) Ik ben er! Waar ben je  prinses ?Hier, hier ! Wat kan ik doen voor jou ? Mee helpen zoeken !(1 uur later) 
We hebben overal gezocht! Waar kan die kroon toch zijn? Kijk , daar is je kroon ! Ik ga hem wel voor jou 
pakken ! Oei, oei, oei, hij beweegt ! Maar dat kan toch niet ! Kom maar kijken….. Hoe kan dat dan ? Ik weet het 
niet ! Ik ga hem oppakken! Oh kijk, het is maar een kikker ! Hihihi 
Ze leefden nog lang en gelukkig !                                                         Victor F 
 
Het kasteel 
Op een dag waren Yoran en ik aan het chillen op de bank en tv aan het  kijken. De bel ging. We deden de deur 
open en er  stond niemand. We zagen op de grond snoep liggen. Ze wilden ons naar buiten leiden. Eerst 
dachten we dat gaan we niet doen. Maar we deden het toch. Toen zagen we dat het snoep helemaal naar een 
kasteel ging. Dus gingen we naar het kasteel. Yoran was bang , dus ik ging eerst. Ik deed de deur open en ik 
werd gepakt door een spook. Het spook gooide mij in een cel. Yoran rende weg. Een jaar later kwam Yoran 
eindelijk terug.  Hij pakte een haarspeld en deed de deur open.  We renden terug naar huis en waren heel 
gelukkig en we hielden nog een feestje. 
                                                                                                                    Vic 
 
L4: Vrijdag 18 september : STRAPDAG! 
We startten de dag met het straplied! Wat een tof deuntje dit jaar! 
Na dit lied moesten we toch nog even gaan werken in de klas. 
En dan kon onze STRAPDAG echt beginnen…. Op onze rolschaatsen, skateboards, steps, fietsen,…maakten we 
rondjes op het parcours.  
Vervolgens mochten we in de klas enkele ‘verkeersspelletjes’ spelen en tenslotte schilderden we nog een 
fluohesje. 
Na de middag maakten we een leuke fietstocht met het 3de leerjaar langs de Nete in het zonnetje . Een 
geslaagde STRAPDAG! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 

                             

Strapdag L5 
Vrijdag 18/9/2020 was de strapdag. Iedereen moest met de fiets naar school komen. L5 en L6 fietsten door 
Nijlen. Na een lange fietstocht stopten we om een ijsje te eten in de Ijshoeve. Het was een leuke dag. 
Vins 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 
De les over olie L5 
In het vijfde leerjaar gingen we opzoek naar een oplossing voor de opkuis van olie bij een olieramp. Eerst 
hebben we een filmpje gezien over een olieramp in Mexico en 1 in Rotterdam. We hebben het ook gehad over 
vervuiling door plastic. In India is het vuil een ramp. In de dorpen hebben ze geen vuilkar. Het afval gooien de 
mensen dan aan de kant van de rivier. In enkele rivieren wonen de laatste zoetwaterdolfijnen.  
Weer verder naar de les. Elke groep kreeg een mini-olieramp. Ze probeerden de olie uit het water te krijgen, 
maar dat was heel moeilijk! Ze zochten ook een manier om pluimen die erin waren geweest weer proper te 
krijgen. Ze merkten dat het vuil wegging door zeep. Zo kunnen dieren dus gered worden!  
Kijk zeker eens op onze facebookpagina (juf Tamara juf Britt) voor foto’s en binnenkort verschijnen daar ook 
de filmpjes van ons interview.  
Groetjes 
Iluna 

  
 
 
 

Dromen over scholen in het 6de leerjaar 
Mijn droomschool 
Mijn droomschool is modern en kleurrijk. Er zijn veel lokalen met zachte stoelen. Elke les wordt in een ander 
lokaal gegeven. De lesuren zijn zoals nu. Je mag zelf kiezen van welke vakken je meer of minder uren wil 
volgen. Er zijn veel wetenschapsvakken. Er wordt afwisselend les gegeven; de ene week schrijvend, de andere 
week op de computer. Je hebt een les dat je robots kan maken. Bij veel lessen rond wetenschap kan je veel 
experimenteren en proefjes doen, zoals bij het lichaam van Coppens. 
De grote speelplaats heeft: een mooie weide, een vijver en veel bankjes. Tijdens de speeltijd mag je met 
robots, op afstand bestuurbare auto’s, drones en boten spelen. 
We maken leuke uitstappen zoals mooie wandeltochten, hoge klimmuren, spannende hoogteparcours, ,lange 
deathrides en naar de zee. 
Dit is mijn droomschool.  
Amber (L6) 
 
 
 
 
 



Mijn droomschool 
Op mijn school komen de kinderen allemaal met een vliegende auto naar school. De school start om 10h en 
stopt om 16h.We krijgen minder dagen les. Op woensdag komt er post. Dat is voor huiswerk. Dan zit er een 
blaadje bij voor woensdag en het weekend.  Je krijgt van de school een gom voor een pen en een inklapbare 
lat. De korte speeltijden duren een half uur. De lange speeltijd duurt een uur. In elke korte speeltijd wordt er 
buiten geturnd en coole robots geven les. Er is natuurlijk nog wel een directrice die de robots programmeert. 
Tijdens de speeltijden rusten de robots en daardoor laden ze op. Elke dag wordt WO , P.O. , LO , wiskunde , 
Nederlands en Frans gegeven. Oh ja , op maandag ook nog allerlei creatieve lessen. 
 
Op de speelplaats is er een rivier met kleine bootjes. In de rivier staan muren. Die gaan open als je een 
rekensom juist beantwoordt. Voor spelling is er een klaslokaal waar computers staan. Als je iets opzoekt ,moet 
je het niet typen maar inspreken. Je kan ook games leren maken. Op de speelplaats kan je tussen 3 dingen 
kiezen: levensecht gamen , een wereldreis op een heus parcours of slapen. Als de leerkrachten iets vertellen 
,onthouden we het automatisch. Er wordt dus geen huiswerk gegeven. Je mag komen wanneer je maar wil. 
We eten in een megagroot restaurant. De school is 1 km² groot. 
 
Je me prestente en Français! 

Je suis Stan , j’habite à Nijlen.  Je suis en sixième. Mon anniversaire est le vingt-cinq février. 
J’ai onze ans. Nous sommes avec quatre.    Mon frère s’appelle Vic.   Il a neuf ans.  Ma mère 
s’appelle Griet.    Elle a trente-neuf ans.  Mon père s’appelle Antony.   Il a quarante-six ans.  J’aime 
le chiro.  J’adore sushi mais je n’aime pas Brawl Stars . Je déteste les choux de Bruxelles. 
 
Je suis Ilyas et mon anniversaire est le 10 juin.  Et je présente ma famille.   Mais attention , ma famille ce 

n’est pas normal. 😊     Avec mon père, j'habite { Herentals et avec ma Mère , j‘habite { Schoten.    Chez ma 

Mère, nous sommes avec 5 personnes.  J’ai deux chats: ils s’appellent Spike et Mobey. J’ai aussi un chien 

Woody , un oiseau Coco et 3 poissons.   Dans mon temps libre je fais du karate et j'aime jouer à mon gsm. 

Mes games favorites sont braw stars et lord mobile.   J’adore les frites et les pizzas mais aussi des 

fishsticks. 
 

Stempelen in het eerste leerjaar 
In het eerste leerjaar leren we niet alleen lezen, schrijven en rekenen maar werken we ook aan andere 
talenten. In de Academie van Nijlen maakten we onze eigen stempel en met die stempel stempelden we ons 
gezicht op een jutte zak. Leuk en eens iets anders!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit de gemeente 

Graag laten we weten dat de gemeenten en politie Berlaar & Nijlen op zoek zijn naar nieuwe volwassen 
vrijwilligers: Gemachtigde Opzichters.  
Dankzij hen kunnen onze kinderen veilig oversteken op weg tussen hun woonplaats en school.  
Dit najaar wordt er weer een cursus ingericht, rekening houdend met de geldende Corona voorschriften. De 
gratis opleiding duurt 3 uur.  
Ben je ouder dan 18 jaar en wil je je minstens 1 maal per week vrijwillig inzetten? De juiste datum en locatie 
worden later vastgelegd.  
Heb je interesse, laat ons even een seintje: je kan alvast mailen naar 
pz.berlaarnijlen.communicatie@police.belgium.eu 



     

 

                             

KALENDER OKTOBER 2020 
DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Do 1     

Vrij 2     

Za 3     

Zo 4   Werelddierendag  

Ma 5  K2 en K3 Toneelvoorstelling  9,5€ 

Di 6     

Woe 7  Allen Schoolfotograaf  

Do 8     

Vrij 9     

Za 10     

Zo 11     

Ma 12     

Di 13     

Woe 14     

Do 15  L6 Wandeling Lentehei (leerlingen komen 
met de fiets naar school. Kostprijs 
volgt nog) 

 

Vrij 16     

 Za 17     

Zo 18     

Ma 19     

Di 20     

Woe 21     

Do 22  L4 
 
L5  

Zwemmen (leerlingen om 8u15 op 
school) 
Medisch onderzoek : vaccinatie 

€ 2 

Vrij 23  Allen Dag van de jeugdbeweging   

Za 24     

Do 25     

Ma 26     

Di 27  L1 
Allen 

Medisch onderzoek 
(oudercontact) 

 

Woe 28  Allen Halloween   

Do 29  L1 Medisch onderzoek : vaccinatie  

Vrij 30  L1→L6 Throphy  

Za  31     

                                 

                            


