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NIEUWSBRIEF FEBRUARI 2019     
 

 Gedichtendag 2019 

 
 Groeien, bloeien 
Zo vrij als een vogel 
        Elke dag 
  Groei en bloei  
         Zo vrij  
 Niets is mooier dan jij! 

                                                                                                                                                              

Carnaval 
Vrijdag  1 maart 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 trakteert de oudervereniging iedereen op heerlijke pannenkoeken. Voor de kleuters voorzien we 2 
pannenkoeken per kind en voor de leerlingen van de lagere afdeling 4 pannenkoeken per kind. Je beslist zelf of 
je die dag ook nog boterhammetjes meebrengt. Leerlingen die een allergie hebben mogen hun eigen 
(pannen)koekjes meebrengen. We sluiten de dag af met dansjes 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! Voor de 15e editie van Dikketruiendag zetten wij mee de fietsers op 
kop. Als Vlaanderen massaal de fiets neemt, dan daalt de uitstoot van CO2 en andere schadelijke stoffen en is 
er ook minder lawaai.  Je komt monter en ontspannen toe op het werk of op de school. Vaarwel aan zorgen 
over een parkeerplaats! Je spaart flink wat centjes, en fietsen is gezond. Redenen genoeg om op 12 februari de 
wagen een keertje aan de kant te laten staan 
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 15 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.                                                        
                                 
 
 



 

 

 GWP 
Van dinsdag 19 februari tot vrijdag 22 februari gaat de lagere afdeling op Plattelandsklassen in Woumen-
Diksmuide. 
Het tweede tot en met het zesde leerjaar vertrekt op dinsdag  omstreeks 9u00. Het eerste leerjaar vertrekt op 
woensdag 9u00. De autobus die ons ter plaatse zal brengen vertrekt op de parking naast de zaal Familia in de 
Nonnenstraat.  Ouders die daar ’s ochtends parkeren kunnen de bagage in de wagen laten. We verwachten 
onze leerlingen op school om 8u40 en vertrekken samen naar de parking. We komen met zijn allen terug op 
vrijdag  en zullen rond 16u aankomen  op de parking naast de zaal Familia in de Nonnenstraat. Afhankelijk van 
mogelijke file onderweg kan het uur van aankomst wijzigen. We proberen jullie via de facebook van de school 
op de hoogte te houden. De school is ook steeds telefonisch bereikbaar.  Wie graag een briefje schrijft kan dit 
op het volgend adres : De Zevensprong, t.a.v. (naam van de leerling vermelden), Zuidbroekstraat 12, 8600 
Woumen-Diksmuide. 
Ouders die post wensen te ontvangen geven best briefomslagen mee die op voorhand geadresseerd zijn.  
De lijst met benodigdheden en de informatiefiche voor de leerkracht wordt afzonderlijk meegegeven.  
We wensen onze leerlingen een fantastisch verblijf.  
  
Overzicht van de activiteiten: 
 
 
 

Dinsdag 19-02 Woensdag 20-02 Donderdag 21-02 vrijdag 22-02 

ONTBIJT  8u00     

 
1

STE
 +2

DE
 

LEERJAAR 

2
de

 leerjaar: 
Aankomst+uitpakken  

1
ste

 leerjaar: 
aankomst 
+uitpakken 
 
2

de
 leerjaar:  

Bezoek aan 
natuurgebied 
‘De Blankaart’ 

Ponygewenning  
Voltige (acrobatie 
te paard) 

Doorschuifsysteem  
- Balsporten/Volksspelen 
- Estafette /Pimp my pony  

 
3

DE
 +4

DE
  

LEERJAAR  

 
Aankomst+uitpakken 

 
Boerderijbezoek 
‘Warande’ 

 
New games  
Circustechnieken 
 
 

Doorschuifsysteem  
- Balsporten/Volksspelen 
- Estafette /Pimp my pony 

 
5

DE
 +6

DE 
 

LEERJAAR  
 

 
Aankomst+uitpakken 

 
Ponyrijden 
/Pony’s 
verzorgen  
Voltige 
(acrobatie te 
paard) 

 
Oriëntatietocht  

Doorschuifsysteem  
- Balsporten/Volksspelen 

Estafette /Pimp my pony 

MIDDAGMAAL   
12u30 

    

 
1

STE
 + 2

DE
 

LEERJAAR 

 
Teambuilding  
 

 
New games  
Circustechnieken  

 
Boerderijbezoek 
‘Warande’ 

 
Vertrek naar Nijlen  
Aankomst : rond 16u 

 
3

DE
 +4

DE  

LEERJAA R 
 

 

 
Ponyrijden / Pony’s 
verzorgen  
Voltige (acrobatie te 
paard) 

 
Teambuilding  

 
Bezoek IJzertoren 
in Diksmuide 

 

 
5

DE
 + 6

DE
 

LEERJAAR  
 
 

 
Boerderijbezoek 
‘Warande’ 

 
Bezoek 
IJzertoren in 
Diksmuide  

 
New games  
Circustechnieken 
 

 

AVONDMAAL  
18u00 

    

 
AVONDACTIVITEIT  

Gezelschapsspelletjes  
Knutselactiviteit  

Bingoavond  Fuif !  
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 Vers van de pers 

Van donderdag 14 maart tot en met maandag 1 april  start onze paaseitjesverkoop. Op donderdag 4 april 
kunnen de paaseitjes afgehaald worden tijdens het oudercontact. De opbrengst gaat dit schooljaar naar het 

vervoer van de schoolreizen en plattelandsklassen. Bestelformulieren ontvangt u na de krokusvakantie.  

  Opendeurdag : Schatten op zolder 

Onze opendeurdag van zaterdag 26 januari was een succes! Dankjewel voor het bezoekje! 

 

              
 

Op schattenzoektocht… spannend!  
Ergens op school ligt een schat verstopt. De juf heeft een plan gevonden op de zolder van de school  Kunnen 
we dit plan ontcijferen en de schat vinden? 
Eerst moeten we zoeken wat elk plekje op de kaart wil zeggen. Dan moeten we kijken hoe de pijlen lopen. Dan 
gaan we met het plan stukje voor stukje op zoek. Stukje stappen, nog eens op het plan kijken en weer een 
stukje vooruit… 
Maar in onze klas zitten toch wel de beste schatlezers van de Zevensprong zeker! Dus we vinden de schat 
gevuld met lekkere koekjes en ballonnen!  
 
 

 

 

 

 

 

        
 

 

 

 

 

 

  

 

             

 

              
 
 



 

 

Schatten op zolder in de 3 de kk 
2 weken lang gingen we op zoek naar schatten op zolder. Oud speelgoed, foto’s, schoolgerief....onze klas werd 
een kleine gezellige kringwinkel.  
We maakten zoutdeeg adhv een stappenplan voor het telraam aan ons krijtbord, we knutselden tollen en 
testten ze uit, we leerden weven met stof en maakten de mooiste kunstwerkjes met recyclagemateriaal.  
Onze uitstap naar de kringwinkel was leerrijk en vooral super leuk. Alle kleuters kregen een gratis knuffel en 
een waardebon, waarmee ze zelf kunnen gaan ‘shoppen’ . 
We leerden telefoneren met een oude telefoon, luisterden naar kinderliedjes uit de tijd van toen op een echte 
platenspeler, we leerden het verschil tussen een cd, een cassette ,een langspeelplaat , een dvd en een 
videocassette. 
Het speelgoed id klas werd omgeruild voor oude spelen...en wonder boven wonder wat genoten de kleuters 
hiervan. 
Als afsluiter was er onze opendeurdag waar alle resultaten tentoongesteld werden. 
Langs deze weg wil ik iedereen nog eens bedanken voor alle uitgeleende materialen uit de jaren ‘stillekes’ én 

voor de chauffeurs naar de kringwinkel 😊 
Juf An  
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Opendeurdag in K2 – Schatten op zolder : kunst en ballet 
In de tweede kleuterklas leerden we allerlei kunstenaars kennen : Christo die alles inpakt, Gaudi met zijn 
mozaïek, Kandinsky met zijn verschillende vormen, Pollock met zijn Action Painting. Ook het kubisme kwam 
aanbod : we knipten onze foto in stukjes en kleefden ze kriskras door elkaar. We maakten kunst met kosteloos 
materiaal. We beelden beroemde beeldhouwwerken uit. De Mona Lisa hebben we ook geschilderd … een 
beetje gerestyled !  
We maakten ook kennis met klassieke muziek en ballet. De poppenhoek werd een heuse balletzaal met 
balletkledij en zelfs spiegels! De juf vertelde eerst het verhaal van De Notenkraker en toen gingen we aan de 
slag. We knutselde een tutu en een Notenkraker en dansten erop los! Tchaikovsky, Bach, Vivaldi, …. Ze 
kwamen allemaal aanbod! 
Er ging een hele nieuwe wereld voor ons open! 

 
 

Wat als we alles wisten over vroeger?  

Tijdens het project ‘schatten op zolder’ kwamen de leerlingen uit L1 en L2 alles te weten over hoe het er 

vroeger aan toe ging. 

Tijdens een bezoekje aan het heemmuseum kwamen ze niet alleen te weten hoe oma en opa naar school 

gingen, maar zagen ze ook een oude snoepwinkel, een kapper, een kruidenierszaak en nog veel meer. 

Gelukkig gaat het er vandaag anders aan toe. 

Het was een zeer leuk en leerrijk project dat ze niet snel meer zullen vergeten. 

            

 
 

 
 
 



 

 

L4: SCHATTEN OP ZOLDER 
In het vierde leerjaar werd er vooral gewerkt rond afval: sorteren, hergebruiken, recycleren,….De leerlingen 
hebben ook een bezoekje gebracht aan de kringloopwinkel: ‘Opnieuw en Co’.  Ze kregen ook uitleg over de 
werking van een containerpark. Samen met de leerlingen van het derde leerjaar hebben ze oude stoelen, 
kleren gepimpt.  Schilderijen, lampen, vogelhuisjes en nog veel meer werden gemaakt uit afval. 
Enkele indrukken van de leerlingen over het project: 
‘We zijn heel creatief geweest om instrumenten uit afval te maken. Zo hebben we trommels, schudbussen 
gemaakt. Maar we hebben ook een klankspel gemaakt met glazen flessen.  De flessen werden met koorden 
opgehangen en met wat water gevuld. We hebben kinderliedjes van vroeger gezongen en onze  zelfgemaakte 
muziekinstrumenten hierbij gebruikt.’                    ( Nora en Indra) 
‘In ons groepje hebben we vogelhuisjes en voederhuisjes gemaakt. Het was heel leuk om te doen.  De huisjes 
werden gemaakt met kurken, lijm, tassen, plastic flessen,…. We hebben ook nog een  sjoelbak en een 
sjotterkas uit karton gemaakt. Op de opendeurdag stonden al onze spullen in de klas, dat vonden we heel 
leuk.’                                                                                                   (Stan, Liam en Joris) 
‘We zijn met de fiets naar Opnieuw en Co geweest. Daar kregen we een rondleiding van Jo. We hebben veel 
vragen gesteld.  Het was heel interessant. We mochten ook  enkele spulletjes kopen  om in de klas mee te 
werken. Van de winkel hebben we ook nog een bon van 2 euro gekregen. Daar mochten we  zelf iets van 
kopen.’                                                       (Laura, Reema, Jamie, Ilyas en Seppe) 
‘We hebben een grote doos met oude kranten beplakt en in de doos vakjes gemaakt. Dan hebben we er 
spullen van vroeger in gestoken.  We hebben een tekstje geschreven waarvoor de spullen dienden, dit hebben 
we gedaan met een oude typemachine.’                                 ( Alexander en Aaron) 
‘In een grote oude kader hebben we plastic dopjes, kurken, legostukjes, stofjes,… gekleefd. Ook hebben we 
met kartonnen letters, die we beplakt hebben met allerlei afval, een affiche gemaakt: “ Schatten op zolder”                                                                                                                     
(Rayna en Kiara) 
‘Ik heb met een oude bloempot en lampenkap die ik gekocht heb in de kringloopwinkel een nieuwe lamp 
gemaakt.  Ik heb met enkele tangen moeten werken. Mijn lamp werkte en dat vond ik leuk.’ (Lou) 

                                                                   
  

De diamanten van het vijfde leerjaar 
We werkten deze periode rond schatten op zolder. Daarom gingen we op 18 januari 2019 naar het Kempens 
Diamant Museum. We zijn heel veel te weten gekomen over diamanten. 
Wist je dat als je diamanten wilt maken je dan diamanten poeder nodig hebt? Vroeger moesten ze hard 
werken om centjes te verdienen! Je kunt onder in een vulkaan diamanten stenen vinden en de grootste 
diamant in Nijlen heeft ongeveer 56 vlakken! Ze slijpen diamanten met een diamanten slijper. We hebben ook 
door een loep mogen kijken naar echte diamanten. Soms zijn er slechte diamanten en dan maken ze daar een 
ketting van. 
HET WAS  EEN SUPER TOFFE DAG! 
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Kalender februari 2019 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Vrij 1  Peuters Instapdag  

Za 2     

Zo 3     

Ma 4     

Di 5     

Woe 6  Allen  Pedagogische studiedag →onze 
leerlingen komen niet naar school 

 

Do 7     

Vrij 8  K1→L6 Toneel op school  €3,5 

Za  9     

Zo10     

Ma 11     

Di 12  Allen  Dikke truiendag  

Woe 13     

Do 14  K3→L6 Zwemmen €2 

Vrij 15 8u40-15u30 L6 Bezoek Anton Bergmann  

Za 16     

Zo 17     

Ma 18     

Di 19 9u00 L2→L6 Vertrek Plattelandsklassen  

Woe 20 9u00 L1 Vertrek Plattelandsklassen  

Do 21     

Vrij 22 16u L1→L6 Aankomst lagere afdeling 
Plattelandsklassen 

 

Za 23     

Zo 24     

Ma 25     

Di 26     

Woe 27 8u40-10u00 Peuters Speeluurtje  

Do 28  K3→L6 Zwemmen €2 

                         

                         


