
     

 

Albertkanaalstraat 31 - 2560 Nijlen                             Tel. 03 481 82 92 - Fax. 03 411 13 47  

bs.zevensprong@g-o.be                                                               www.dezevensprong.info 

 

 
 
   

 
 
 
 

NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2017    

 Kom jij elke dag met je fluohesje naar school en draag je een fietshelm als je met de fiets rijdt? 
Goed bezig!! Op maandag 6 november geven we weer het startschot van de actie "Helm op fluo 
top"! De actie loop tot aan de krokusvakantie! Elke leerling krijgt een stickerkaart met 60 
stickervakjes.  Wie zijn fluohesje draagt krijgt een sticker. Ook het dragen van een fietshelm levert 
een stickertje op.  Als kinderen voldoende stickers hebben gespaard krijgen ze een toffe beloning. 
Daarnaast zijn er ook klassikale prijzen te winnen . Kinderen die hun spaarkaart al snel vol hebben 
of die maar af en toe een stickertje kunnen verzamelen, kunnen verder sparen op een grote 
klasposter. Klassen die een leuke foto van hun poster insturen maken kans op een klasuitstap naar 
de Zoo, fietshelmen van Nutcase voor de ganse klas of een graffiti-tekening om op te hangen aan 
een van de schoolmuren.       

Wij doen een warme oproep aan alle Zevensprongers en hun ouders! 

Help ons om deze actie succesvol te doen slagen!                

Afspraak van de maand :  
                                  
                                 "Ons afval gooien we in de juiste afvalbak" 
                        

                                                        
 

Infoavond schoolrijpheid 
Juf An (K3) en Juf Britt (L1) nodigen alle mama’s en papa’s van K3 uit op 30 november om 19u00 in het eerste 
leerjaar. De juffen geven die avond  uitleg  over de overgang van kleuterschool naar lagere school. Er worden 
ook tips gegeven over hoe je je kind dit schooljaar kan voorbereiden en begeleiden. Nadien is er ook 
mogelijkheid om vragen te stellen aan de betrokken leerkrachten.  Laat ons even weten of u erbij kan zijn en 
bezorg het bijgaand strookje op maandag 6 november aan juf An. 
 

 



Voorlezen het leukste kwartiertje van de dag  
Omdat voorlezen de taalontwikkeling stimuleert,  omdat voorlezen nieuwe werelden opent, omdat voorlezen 
voor iedereen en van iedereen is...  
Omdat voorlezen leuk is wordt er in de week van 22 tot 24 november het laatste halfuurtje van de dag 
voorgelezen in alle klasjes van de kleuterafdeling. In de lagere afdeling wordt er voorgelezen op maandag, 
dinsdag en woensdag.  Ouders en grootouders die nog een spannend verhaal of leuk boek in de kast hebben 
liggen zijn ook altijd welkom om te komen voorlezen. Geef op voorhand wel een seintje wanneer en in welk 
klasje het voorleesmoment zal doorgaan.  
 

Oma's en opa's in de bloemetjes 

Op woensdag 22 november is het jullie feest! Onze kleuters nodigen jullie vanaf 9u uit in de refter 

van de school. We nemen jullie mee in de wereld van dans en muziek! Na de optredens van de 

kleuters trakteren we jullie op een tasje koffie en een lekker stukje taart!  Zin om met ons mee te 

doen? Vul het bijgaand strookje in en bezorg het maandag 7 november aan de juf. 

 

Spelen met opa en oma 

Op woensdag 15 november nodigen al de kleuters jullie uit om gezellig samen een spel te spelen in hun klasje. 

We starten rond 8u40 en ronden af rond 10u25. Op 27 november zijn alle grootouders van de leerlingen van 
L1 en L2 welkom op onze school. We verwachten jullie van 13u15 tot 15u45 om samen met onze leerlingen 
een leuke spelnamiddag te beleven. Breng gerust je gezelschapspelletjes mee! 
 

Lieve opa, oma, moeke, vake, bomma, bompa, ... wij rekenen op jullie komst! 

Wees een heer in het verkeer  
Het  in- en uitrijden van wagens aan de ingang van de Nonnenstraat zorgt  voor een zeer onveilige 
verkeerssituatie. Indien u toch genoodzaakt bent om uw kind af te halen aan de ingang van de Nonnenstraat 
vragen wij met aandrang om uw snelheid aan te passen en er rekening mee te houden dat het kruispunt met 
het Mussenpad een stukje openbare weg is waar voetgangers en fietsers passeren.   
 

Kweetet.be  
Vanaf maandag 6 november kunnen onze leerlingen inloggen op het online oefenplatform van Kweetet.be. 
Door taken en oefeningen te maken verdienen de kinderen kwetons(geld). Met deze kwetons beleven ze 
achteraf allerlei leuke avonturen in een wonderbaarlijke speelomgeving. Dit alles gebeurt in een veilige en 
afgesloten internetomgeving.  
Hoe werkt het? 
-Oefenen  
Oefenen doe je via de trainer : surf naar www.kweetet.be/leerling en log in. De inloggegeven vind je terug op 
de sticker in het agenda.  
Of download op je tablet gratis LEERet-app via Google Play of iTunes. 
-Spelen  
Om het spel te spelen moet je eenmalig een installatiebestand downloaden. Surf naar kweetet.be en klik op ‘Ik 
ben leerling’. Daar vind je de download. Volg verder de stappen op het scherm. De download is beschikbaar 
voor  Windows  en Mac.  
Wil je ook op de tablet spelen? De SPEELet-app is gratis en vind je in de Google Play store of via iTunes. 
-Vragen  
Surf naar www.kweetet.be/leerling/faq en neem een kijkje bij veelgestelde vragen. Misschien vind je daar het 
antwoord. Aarzel ook niet om contact op te nemen met Tony van de helpdesk. Stuur hem een mailtje via 
help@kweetet.be 
 
 
 
 
 

http://www.kweetet.be/leerling
http://www.kweetet.be/leerling/faq
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Schoolfoto's  
Wenst u de schoolfoto' s aan te kopen dan geeft u op maandag 6 november (liefst) gepast geld mee naar 
school. Foto's die niet worden aangekocht worden terug aan de leerkracht bezorgd. Leerlingen van het 6de 
leerjaar die de volledige map aankopen krijgen de pasfoto’s gratis. 
 

Vervoer gezocht 
Op vrijdag 10 november gaan de leerlingen van het 1ste en 2de leerjaar naar een toneelvoorstelling in de Mol te 
Lier. De voorstelling begint om 13u30 en eindigt om 14u15. Wij zoeken  nog  vrijwilligers om ons te brengen en 
te halen. Kan u ons helpen? Graag een seintje aan juf Linda, juf Myrthe of juf Britt. Alvast bedankt! 
 

Straffen en belonen  
Op donderdag 30 november organiseert het dienstencentrum ‘De Geburen’ een infoavond in 
Goezo!Kerkeblokken rond het thema straffen en belonen. De infoavond start om 19u00 en kost €2.  
Inschrijven op voorhand is niet nodig.  
 

Dat verdient een bloemetje!  
Van de opbrengsten van de activiteiten die door de oudervereniging werden georganiseerd kan weer heel wat 
materiaal aangekocht worden. We investeren 250 euro in de aankoop van schaakborden ,1200 euro in de 
aankoop van Zweedse banken en 2200 euro in de aankoop van verplaatsbare goaltjes. We breiden onze 
speelkoffers uit met extra materiaal voor een bedrag van 400 euro en onze techniekkoffers voor een bedrag 
van 350 euro.  Om onze succesvolle activiteit ‘sport@school’ af te sluiten trakteerde de oudervereniging al 
onze leerlingen op een ijsje! 
 

Dankjewel ouders, grootouders, vrienden, sympathisanten, … voor jullie 
bijdrage en aanwezigheid! 
 

Drankbeleid op school 
Op het netoverschrijdend overleg van alle Nijlense scholen is een voorstel gedaan om het drinken van water 
tijdens de speeltijden te promoten.  Op onze school zijn er al heel wat ouders die enkel water met hun 
kind(eren) meegeven. Een gezond initiatief! Wij vragen al onze ouders of het mogelijk is om water(liefst in een 
drinkbus met naam) met uw kind mee te geven. Ook tussen 2 lessen kunnen de leerlingen in de klas water 
drinken. De meerderheid van sapjes die worden meegegeven worden door de leerlingen niet leeggedronken. 
Een gedeelte van de sapjes belandt nog helemaal vol in de blauwe bakken. Tijdens de middag kunnen er 
voorlopig nog drankjes worden aangekocht. Het is de bedoeling om volgend schooljaar ook de keuze van drank 
in de refter te beperken.   
 
                                        

 HAAI TECH ( techniek /wetenschappen in de klas) 
WOENSDAGMIDDAG 29 NOVEMBER VAN 13u TOT 16u kunnen de leerlingen van het 6de leerjaar deelnemen   
aan Haai-Tech in Heist op den Berg. 
Haai!TECH is een evenement rond studiekeuze en techniek. De leerlingen kunnen deelnemen aan 
verschillende workshops waarin ze hun talenten voor de interessedomeinen binnen het technisch 
wetenschappelijk onderwijs kunnen ontdekken. Workshops zijn er in de domeinen Mechanica, Elektriciteit, 
Elektronica, Chemie, Bouw en Hout. 
 
Leerlingen die wensen deel te nemen brengen die dag een lunchpakket mee en eten op school. Nadien 
vertrekken onze leerlingen onder leiding van meester Kurt naar Heist op den Berg en kunnen weer op school 
opgehaald worden om 16u45. 
 
 
 



Thema huisdieren: visjes kopen!  
Een huisdier hebben is niet enkel spelen en knuffelen. Je moet er ook echt voor zorgen! Dit leerden we tijdens 
het thema huisdieren. Wat hebben we hier allemaal voor nodig en waar vinden we dit? 
Tijd om maar eens een bezoekje te brengen aan tuincentrum Hens (Horta). Hondenbrokken, kattenmandjes, 
zakjes voor drolletjes en zelfs denkspelletjes voor huisdieren kwamen we hier tegen.  De varkensoren voor de 
honden vonden we maar vies.  

We namen ook een kijkje bij de knaagdieren. Opgepast voor de vingertjes 
want die lijken wel veel op lekkere wortels! 
Bij de vissenafdeling hadden de juffen een verrassing: 
we nemen 2 visjes mee terug naar de klas.  
Natuurlijk moesten we niet enkel visjes kiezen maar 
ook planten, steentjes voor in de bokaal en eten voor 

onze nieuwe vriendjes. We hebben dan ook een nieuw taakje bij op ons takenbord: 
voor de visjes zorgen.  
Welkom in de 2de kleuterklas Lola en Tchitchi!  
 

Uitstap het karrewiel L1 & L2 
Op maandag 9 oktober beleefden we een superfijne dag in de kinderboerderij ‘het karrewiel’. Er was voor elk 
wat wils. We maakten een ritje op paarden, leerden brood bakken en mochten zelf een tractor besturen. 
Tussen de activiteiten door konden we ons uitleven in een superleuke speeltuin. Tijdens onze rondleiding bij 
de dieren op de boerderij kregen we de kans om ze zelf te voederen en te knuffelen. Het werd een dag om 
nooit te vergeten! 

   

 

 

 

 L4: Bezoek gemeentehuis  
De leerlingen hebben op 2 oktober een bezoekje gebracht aan het gemeentehuis. 
Ze kregen een korte rondleiding en mochten plaats nemen in de grote vergaderzaal. De kinderen konden daar 
hun vraagjes stellen over de gemeente Nijlen (ontstaan, aantal inwoners, de burgemeester en schepenen, …). 
In de klas werd de vraag gesteld: “Als je burgemeester zou zijn, wat zou je dan doen voor je gemeente?” 
Enkele voorstellen: 

 “Ik zou een speeltuin maken in het Fort van Kessel.” (Kaat) 

 “ In het Beekpark zou ik speeltuigen plaatsen, een festival geven.” (Linn)/ (Fleur)  

 “ Ik zou geld geven aan de armen.” (Ata) 

 “In Nijlen zou ik een skydive piste plaatsen.” (Emiel) 

 “Er mag geen ruzie gemaakt worden, één dag is alles gratis en je  

mag op de foto met mij!” (Cato) 
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Het bos in het 5DE leerjaar 
In het vijfde leerjaar werkten we rond het thema ‘het bos’. Onze kinderen zijn hard aan het werken aan een 
documentaire over ons eigen ‘Zevensprongbos’. We maakten ook geweldige, grappige en leuke versjes over 
het bos! Hier enkele voorbeelden: 
Het bos       Er was eens een … 
Bomen       Er was eens een kleine eekhoorn.  
Bladeren       Hij zat in een boom.  
Dieren        Hij zocht naar zijn mama.  
Wat moet ik gaan verzinnen?     “Krak”, zei de tak.    
Een opstel over dieren?     Hij viel uit de boom.  
Of over vieze mieren?      Hij voelde iets zachts. 
Ik weet het niet zo goed…     Hij keek om zich heen 
Dan neem ik maar een boek,     en zag zijn mama 
Waarin ik het antwoord zoek     Eindelijk… niet meer alleen 
(Maité)       (Andela) 
De natuur is puur    De vossen op jacht  
De natuur is puur    Er was eens een groot mooi bos  
Dus niet zuur      Daar zat veel mos  
De frisse lucht      en een sluwe vos     
Waar je niet van kucht    De konijnen wisten niet wat hen te wachten stond 
Met een mooi hert     De konijnen waren erg verlegen.    
Waar je rustig van werd   Ze wisten niet dat de vos een moord zou plegen… 
De vogels die zingen    (Stijn)  
En de konijnen die springen  
Er is wel spijt,     WOLF 
Want het is wintertijd    Wolf 
Waar dieren enkel nog zuchten   Mooi dier  
De bever bouwt een dam    Grijs, wit, zwart 
Weet je wat ik nu zie?    Leeft spijtig niet hier 
Een eekhoorn met een hanenkam  AHOEW 
Het is tijd voor afscheid,    (Leno) 
Ik heb spijt van de waarheid. (Yannis) 

 

 

 

 

Kinderraad 
In het vijfde leerjaar wordt  er ook elk jaar iemand gekozen om te zetelen in de kinderraad van de gemeente 
Nijlen! Dit jaar behaalde Maité de meeste stemmen. Zij hoopt om mee te kunnen zorgen voor meer 
sportmogelijkheden in Nijlen.  Proficiat Maité en veel succes! 

                                                     



Nieuws van de leerlingenraad                                                         
Hallo wij zijn de leerlingenraad, 
Wij zijn Lander, Sebastiaan, Ferre, Stijn, Mehran en Orion. Wij zijn leerlingen van het 5de en 6de leerjaar. 
In onze eerste vergadering hebben we volgende actiepunten besproken : 
-minder afval op school  
-water in drinkbussen mee naar school 
-geen rij meer na het middagmaal in de refter 
De directeur neemt onze voorstellen mee naar een volgende vergadering van de leerkrachten en dan maar 
duimen!  
Toch al een meevallertje… met een budget van 250 euro kunnen we het materiaal van de speelkoffers 
aanvullen! 
 

                            

 

BEROEPENHUIS (L6) 
Maandag 23 oktober zijn we met ons klasje naar Gent geweest.Samen met onze 7 begeleiders deden we de rit 
met de trein;gratis en voor niks!In het beroepenhuis hebben we een woordje uitleg gekregen over de 
verschillende beroepenvelden.We hebben een leuk beroepenspel gespeeld met allerlei vragen en opdrachten 
over uiteenlopende beroepen.Elk duo moest de opdrachten en vragen oplossen binnen een bepaalde 
tijd.Nadien hebben we ook enkele workshops gedaan . Hoe je een muurtje moet metselen en hoe je als 
kraanmachinist in de haven goederen moet lossen, dat weten we nu ook.Het is best moeilijk.Sommigen van 
ons weten al welk beroep ze later willen gaan doen… Belangrijk is dat je kiest wat je graag doet en dat het echt 
nog geen kwaad kan als je het nog niet weet.Tijd genoeg nog… 
We zijn ook naar het Gravensteengeweest.Dit is een historische waterburcht uit de middeleeuwen . 
Wapens,harnassen,foltertuigen,een vergeetput,... stonden ons op te wachten.Best wel indrukwekkend.Ik weet 
nu ook wat een hellebaard is en dat een tweehander groter is dan mezelf. 
Na dit bezoekje hebben we dan rondgewandeld in de historische stad en kregen we bij enkele gebouwen en 
beelden uitleg van onze meester. 
Als afsluiter hebben we een heel leuk boottochtje gedaan op de Leie.We kregen een toffe en leerrijke uitleg 
over de geschiedenis van Gent en zijn gebouwen.Het uitzicht was echt mooi. 
Mmm… Ons avondmaal in de Quick was dan weer een topafsluiter!Om 17.37h spoorden we terug naar huis 
om dan om 18.52h veilig en wel aan te komen@Nijlen... 

LIMERICKEN UIT HET 6DE LEERJAAR 
Er zat eens een dino in Nijlen   de zomer is gedaan 
Rustig zijn nagels te vijlen   en de winter komt eraan 
Mensen wisten niet wat ze zagen  de blaadjes van de bomen 
Ze durfden het niet te vragen   en bloemen gaan even niet meer komen 
Zo begon hij ook nog zijn nagels te vijlen zet je verwarming al maar aan 
 
Zeilen op zee     ik ben vrolijke Alexander 
Doe je mee?     Ik speel graag bij een ander 
Het is gezond     Ik doe voetbal heel graag 
Reis je mee de wereld rond?   En ik ben zeker niet traag 
Dan doen we dat met ons twee   en ik ben ook niet bang van een tegenstander  
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Werelddierendag 
In de week van 2 oktober werd er in ons klasje rond ‘huisdieren’ gewerkt. 
En we zouden De Zevensprong niet zijn als we de ‘realiteit’ niet in onze klas brachten. 
Rozanne bracht haar kip mee, Laura haar hond, Ella haar konijnen, Jasper zijn kat en Liv haar hond. 

Het was een kleine beestenboel in K3 😊 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schrijfdans en letters leren in K3 
‘Al spelend leren we schrijven’, daar staat schrijfdans voor. Groot -en klein motorische bewegingen, dansjes, 
de ruimte verkennen, met allerlei materialen werken zoals krijt, scheerschuim, water, vetkrijt enz. Ook de 
letters komen op een speelse manier aan bod. Zowel binnen de school als daarbuiten….wie wil krijgt de kans 

om het ganse gezin erbij te betrekken 😊 met mooie en leuke resultaten! Deze worden meegebracht naar de 
klas en iedere kleuter krijgt een toonmomentje, een moment van vertellen en fantaseren. Niks moet, alles op 
ieders tempo. Zolang we plezier beleven en ons goed in ons vel voelen, ...daar staat K3 voor! 
 
 
 
 
 
 
 
 

NIEUW IN K3……..rust-enzenmomentjes  !!!!! 
Dromen we niet allemaal van een beetje meer rust, minder haast, minder druk ?  
Een beetje meer tijd om te genieten van de kleine dingen?  
Veel kinderen alvast wel, want ook zij ontsnappen niet aan de hoge snelheid van onze maatschappij. De 
overvloed aan (media)prikkels, 's ochtends haast om op tijd aan de schoolpoort te zijn, verschillende 
hobby's...hun hoofdjes zitten vaak overvol. 
Sommige kinderen zijn al stressgevoeliger dan anderen, maar ALLE kinderen vinden het fijn om zich heerlijk te 
kunnen ontspannen en exclusieve tijd en aandacht  te krijgen.  
Daarom bouwen we vanaf dit schooljaar geregeld ZEN -en RUSTmomentjes in. 
De juiste ademhaling, massage -en kriebelmomentjes, genieten van rustgevende muziek, …kortom, even alles 
vergeten, loslaten en die hoofdjes leegmaken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KALENDER NOVEMBER 2017 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Woe 1     

Do 2     

Vrij 3     

Za 4     

Zo 5     

Ma  6  Allen Start actie helm op fluo top  

Di 7 20u00-22u00 Allen  Vergadering oudervereniging in de 
leraarskamer van de school 

 

Woe  8     

Do  9  K3→L6 Zwemmen €2 

Vrij 10 13u30-14u15 L1 en L2 Toneelvoorstelling (De Mol in Lier) €5 

Za 11     

Zo12     

Ma 13     

Di 14     

Woe15 9u00-10u25 Kleuters Spelletjesvoormiddag met 
grootouders 

 

Do 16     

Vrij 17     

Za 18     

Zo 19     

Ma 20  Allen  Start voorleesweek  

Di 21     

Woe 22 9u00-10u25 Kleuters Grootouderfeest  

Do 23  K3→L6 
L5 

Zwemmen 
Medisch onderzoek  

€2 

Vrij 24     

Za 25     

Zo 26     

Ma 27 VM 
13u15-15u50 

L5 en L6 
L1 en L2 

AED studio’s Lint 
Spelletjesnamiddag met grootouders 

€5 

Di28     

Woe 29 13u00-16u00 L6 Haai-Tech (Heist op den Berg)  

Do 30 19u00-20u00 
 

Ouders van 
K3 

Infoavond overstap eerste leerjaar  

 
                                                           Griezelen in K3  
Heksen, skeletten, vleermuizen, spinnen,….je kan het zo gek niet bedenken.  
De  kleuters van K3 genoten van ‘hun’ griezeldag!  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                         Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 
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 Inschrijfstrookjes                        
          
Voorleesweek kleuters 
Naam : .............................................................................., ouder/grootouder van 
.............................................. ……………………………..komt voorlezen in klas .......... 

Data  uur Aankruisen 
wat past 

Maandag 20 november 15u25-15u50  

dinsdag 21 november 15u25-15u50  

donderdag 23 november 15u25-15u50  

vrijdag 24 november 14u35-15u00  

 

          
Voorleesweek lagere afdeling 
Naam : .............................................................................., ouder/grootouder van 
……………………………................................................ komt voorlezen in klas .......... 

Data  uur Aankruisen 
wat past 

Maandag 20 november 15u25-15u50  

dinsdag 21 november 15u25-15u50  

Woensdag 22 november 15u25-15u50  
     

__________________________________________________________________________________________ 

Infoavond (enkel ouders van kleuters uit K3) 

 

Naam : ...............................................................................................,ouder van ................................................ 

zal aanwezig/niet aanwezig (doorstreep wat niet past)zijn  op de infoavond over schoolrijpheid op  

donderdag 30 november in het eerste leerjaar. 

 

 

Grootouders op bezoek in L1 & L2. 
Spelletjesnamiddag (enkel grootouders van leerlingen uit L1 en L2) 
Op maandagnamiddag 28 november  zijn alle grootouders uitgenodigd op een gezellige spelletjesnamiddag. 
Breng alvast je leukste gezelschapspelen mee.   
 
Gelieve het onderstaande strookje mee te geven met uw (klein)kind. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
De grootouders van ……………………………………………………………………….. komen graag meespelen met …… 
personen. 

                                            
Grootouderfeest (enkel kleuters) 

De (over)grootouders van ……………………………………………………………………….. uit K ….. zullen  

Aanwezig/niet aanwezig zijn op het grootouderfeest van 22 november met ……….. personen. 

 

 

                         

                                           


