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NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2018    

 Kom jij elke dag met je fluohesje naar school en draag je een fietshelm als je met de fiets rijdt? 
Goed bezig!! Op maandag 5 november geven we weer het startschot van de actie "Helm op fluo 
top"! Met dit project wil de Vlaamse Stichting Verkeerskunde scholen helpen om leerlingen aan te 
moedigen om fluokledij en een fietshelm te dragen.  De actie loop tot aan de krokusvakantie! Elke 
leerling krijgt een stickerkaart met 65 stickervakjes.  Wie zijn fluohesje draagt krijgt een sticker. 
Ook het dragen van een fietshelm levert een stickertje op.  Met een volle stickerkaart sparen de 
kinderen voor gratis toegang tot Zoo Antwerpen of Zoo Planckendael (naar keuze).       

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" 
                        

                                                        

Belangrijk nummer  
Bij afwezigheid van directie en secretariaat kan u de school steeds bereiken op volgend GSM-nummer : 
0477 05 18 73 
 

Infoavond schoolrijpheid 
Juf An (K3) en Juf Britt (L1) nodigen alle mama’s en papa’s van K3 uit op donderdag 29 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 5 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 19 tot 23 november het laatste halfuurtje van de dag 
voorgelezen in alle klasjes van de kleuterafdeling. In de lagere afdeling wordt er voorgelezen op maandag, 
dinsdag , woensdag en donderdag.  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 21 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 5 november aan de juf. 

 

Spelen met opa en oma 

Op woensdag 14 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 5 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 blijft zorgen  voor een zeer onveilige 
verkeerssituatie. Indien u toch genoodzaakt bent om uw kind af te halen aan de ingang van de Nonnenstraat 
vragen wij nogmaals 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.  De parking 
Albertkanaalstraat wordt vanaf maandag 5 november  afgesloten van 9u00 tot 15u30. Om 15u30 gaat de poort 
weer open en vanaf 16u30 wordt de poort weer afgesloten.  
 

Kweetet.be  
Op het oefenplatvorm van Kweetet.be  kunnen onze leerlingen online oefenen. 
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.  
In de eerste graad  en 2 de graad worden per week minimum 2 magjes en 2 moetjes klaargezet, in de derde 
graad minimum 3 magjes en 3 moetjes.  
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 de 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 5 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. 
 
 

 Zoekertje 
Lokaal dienstencentrum De Geburen is op zoek naar enkele vrijwilligers om hen te ondersteunen bij de 
huiswerkbegeleiding in Kessel. Ben je graag met kinderen tussen 6 en 12 jaar bezig, leg je graag dingen uit op 
een duidelijke manier en wil je je op regelmatige basis op dinsdagavond (16 uur – 18 uur) inzetten voor deze 
kinderen? Dan ben jij  misschien wel de perfecte huiswerkbegeleider voor ons en de kinderen die onze hulp 
kunnen gebruiken! 
  
Heb je interesse of wil je meer informatie, laat het ons weten! Wij kijken er alvast naar uit om jou te 
ontmoeten! Coördinator Lisia Beullens. Per e-mail: LDC.Nijlen@zusters-berlaar.be. Tel: 0479 58 49 77. 
 

Soepactie 
Niets smaakt bij kouder weer beter dan een kopje heerlijke soep. De papa van Wout uit het 2de 
leerjaar kwam op het idee om iedere maandag een heerlijke pot soep klaar te maken. De soepactie 
start na de herfstvakantie en loopt tot aan de krokusvakantie. De soepactie is gratis. Om een zicht te 
krijgen op de hoeveelheid soep die moet klaargemaakt worden vragen we om op het bijgaand 
strookje aan te duiden op welke maandagen uw kind een kommetje soep wenst. Het strookje wordt 
op maandag 5 november afgegeven aan juf of meester. 
 
Dankjewel lieve papa! Dat verdient alvast een bloemetje!  
 
 

Verzamel eens een dopje! 
De inzamelactie ten voordele van de vereniging ’Belgisch Centrum voor Geleidehonden ‘ loopt nog steeds op 
onze school. 
We doen nog eens  een warme oproep om plastieken dopjes te verzamelen en te deponeren in de grote 
zwarte ton in de inkomhal van de school.  
Welke dopjes verzamelen we? 
-dopjes van flessen en bussen:  
    -dranken : frisdrank, water, melk, fruitsap,sportdrank 
    -producten : afwasproducten, detergenten, deo’s, shampoos, spuitbussen… 
   -sauzen 
  -medicatie         

- deksels of klepjes van: choco, honing, koffie, sauzen ... 
 
Let wel : kleine ingrepen die ervoor zorgen dat de dopjes niet geweigerd worden : 
   -stickers zo goed mogelijk verwijderen 
   -piepschuim/karton/rubberen ringen verwijderen 
   -droogzout in de doppen van medicatie verwijderen 
 
Lieve ouders, wij blijven rekenen  op jullie! 
 
 
 

 

mailto:LDC.Nijlen@zusters-berlaar.be


 

 

Leerlingenraad 
Hallo wij zijn de leerlingenraad, 
Kaywan, Mehran, Liam, Orion, Kjell, Ata, Emiel, Arsen. 
De directeur neemt onze voorstellen mee naar een volgende vergadering van de leerkrachten en dan maar 
duimen!  
 

                                            
 
 

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 Lisa de meeste stemmen. Zij hoopt om mee te kunnen zorgen voor  
verkeersveiligheid, meer winkels in Nijlen en attracties in het Beekpark.  Proficiat Lisa en veel succes! 

 

                                                                            

Stratego in het bos 
Donderdag 4 oktober trokken de leerlingen van het 3e en 4e leerjaar samen naar ‘Het Molenbos’. 
Dit om al even in de stemming te komen van ons thema ‘ Het Bos’ waarin  RAVOTTEN dit jaar centraal staat. 
We speelden bosstratego en hadden het erg naar onze zin! 

Dit smaakt naar meer!  
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Op stap in de Averegten 

 

 
Averegten 

We gingen wandelen met de oma’s en de opa’s. Ik ging met JAN. Hij zit 
in een rolstoel en hij is een beetje gehandicapt. We gingen wandelen en 
we kregen uitleg over het bos. We hebben gespeeld en we mochten 
spelen. Op het einde gingen we terug naar school en daarna naar huis.  

Groetjes  
Leyla 

 

 
 
 Wij gingen wandelen met mensen van het rusthuis. We zij daarmee 

gaan wandelen in de Averegten. We wandelden in het bos en we zijn heel 
veel paddenstoelen tegengekomen. Ik en Janne moesten Martijn duwen. 
Hij was heel blij en hij vond het daar heel leuk.  

Groetjes  
       Shanaïka 

 
 
 
 
 
 

                                                         Rolstoelen duwen: Freddie 
We gingen naar de bejaarden. We wandelden met  de bejaarden in een 
rolstoel  We moesten op voorhand met iemand samen om te wisselen met de 
rolstoel. Ik en Jef gingen samen.  Na een tijdje was er een hele kromme weg 
dus moest je in het midden rijden. Als je dat niet doet ga je in de gracht. De 
wandeling op de heuvels was wel een beetje vermoeiend maar leuk. Nadien 
konden we nog wat spelen in het bos. 

Groetjes Ian 

 
 
 
 
 
 
 

Dierenraad in Beestenberg  (L3) 
Mevrouw Merel riep de dierenraad bijeen want er was een ernstig probleem in Beestenberg: Er was 
een hele zwerm spreeuwen neergestreken en ze aten alle kersen en bessen op, zodat de 
Beestenbergse dieren niets meer hadden om hun eigen kuikens te voederen. Bovendien waren ze 
brutaal en had iedereen er schrik van. Mevrouw Merel nodigde ook een delegatie spreeuwen uit op 
de dierenraad om het probleem te bespreken. Na een uur discussiëren en voorstellen afwegen, 
kwamen de spreeuwen en de dieren van Beestenberg tot  de volgende vreedzame oplossing: 

1. Op korte termijn: ieder kiest om de beurt een fruitboom, waar de anderen dan niet in 

mogen 

2. Op lange termijn: elke groep plant zelf fruitbomen aan, zoveel hij zelf nodig acht 

Dat hebben ze toch weer mooi opgelost, niet? 



 

 

 

Herfst in K2 
Hoog bezoek in K2 ….. er waren kabouters op bezoek! Ze gingen diamanten zoeken in de mijn, koken voor de 
dieren in het bos. Er was een verhaaltje over Okkie Pepernoot die meer kaboutervriendjes wou. Er werd zelfs 
poppenkast gespeeld in een echte kabouterpoppenkast! We konden zelfs in een echte grote kookpot 
heksendrank maken …. ! Wat is de herfst toch een fijn seizoen! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Sporen zoeken in L1 en L2 
 
Op maandag 8 oktober trokken de leerlingen van L1 en L2 naar de Averegten. 

Daar stonden 2 gidsen klaar om de leerlingen te transformeren in echte sporenzoekers. 

Met camouflage vegen op hun gezicht trokken ze de natuur in opzoek naar sporen. 

En sporen vonden ze ….  

Afgeknabbelde blaadjes, half opgegeten noten, pootafdrukken van dieren, een braakbal en botjes…  

Tussen het sporenzoeken door speelden we  leuke spelletjes zoals uilentikkertje en sporenzoek-

verstoppertje. 

Samen genoten we nog van een heerlijke picknick en sloten we de dag af in de speeltuin. 

Een ‘sporendag’ om nooit te vergeten! 

  

 
 
 
 
 
 



     

 

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

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

 

 

Dierendag in de de 3de kleuterklas 
Ook in de 3de kleuterklas werd er op werelddierendag extra aandacht aan de dieren gegeven! 
Enkele huisdieren brachten een bezoekje aan onze klas.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Waar is mijn kaboutermuts? 
In onze klas kwam een verdrietige kabouter op bezoek. Hij was in het bos zijn muts kwijt geraakt. Alle dieren in 
het bos vonden de muts van de kabouter wel een heel leuk huis om in te wonen. Maar bij de egel bleven ze in 
zijn stekels steken, de oren van het konijn waren te lang, de vos was te groot,… Tot de spin de muts vond en 
ook de kabouter. De spin mocht in de muts blijven wonen en ging nu overal met de kabouter mee.  
De kleuters vonden het super om mee op zoek te gaan naar oplossingen en vonden het fijn om de kabouter 
weer blij te maken.  
Groetjes van onze kleine kaboutertjes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Goede en foute duimpjes in K1 
Deze maand draaide het klasthema van Cas en Lisa rond goede en foute duimen. 
Goede duimen kan je verdienen door  mooi samen te spelen, samen te delen,te knuffelen, zoentje op de wang 
te geven, samen boekjes te lezen, samen plezier te  maken,… 
Foute  duimpjes krijg je bij ruzie, duwen, spuwen, krabben, stampen, lelijke woorden zeggen, … 
Elke dag van de week deden we een klein spelletje of lazen een verhaaltje voor. Onze kleuters kunnen nu ook 
flinke duimen foto’s van zichzelf bewonderen in onze klas. Alvast een grote ‘goede’ duim van de juffen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Vers van de pers (6de leerjaar) 
WEETJES NA ONZE NATUURUITSTAP IN HET PROVINCIAAL DOMEIN “DE AVEREGTEN” 

“Raak nooit een ree aan want dan blijft de menselijke geur achter op het lichaam van de “baby”ree. 
De pieken of het gewei van een ree hebben meestal 3 punten. 
De vos leeft in roedels. 
De varen is een sporenplant. 
De specht maakt een gat in een houten vogelhuisje om nog meer geluid te maken om zo de 
vrouwtjes te lokken. 
De wilg is heel plooibaar en gemakkelijk te planten. 
Elfenbankjes zijn sporenplanten : ze maken draden in de boom en maken zo de boom kapot van 
binnenuit. 
De oudste boom in de Averegten is een beukenboom.De wortels groeien verspreid en liggen niet zo 
diep .Er is een hek rond om zo de wortels te beschermen.” 

INFO ivm HAAI TECH/TALENTENFABRIEK ( techniek /wetenschappen in de klas)  

WOENSDAGMIDDAG 28 NOVEMBER VAN 13u TOT 16u kunnen de leerlingen van het 6de leerjaar deelnemen 
aan Haai-Tech in Lier.  

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,…enz.  

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 Lier om aan de workshops deel te nemen.  

Verdere organisatorische informatie volgt later met een apart briefje. 

BEZOEK AAN HET VOC 

HET VOC = Het Vlaams opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Het is geen dierenasiel. Vogels 
waarvan de vleugels gebroken zijn , worden vaak ingeslapen.  Enkel zieke , gekwetste of te jonge 
dieren worden gehaald , binnengebracht en dan opgevangen. In de lente en de zomer is het de 
drukste periode. (nieuwe nesten, pasgeborenen , …→nieuw leven) Eind september worden de 
meeste dieren (als dat kan ) weer vrijgelaten. 
De rode wouw 
De rode wouw is een vogel uit de familie van de arendachtigen. Een volwassen rode wouw is zo’n 62 
cm groot, met een spanwijdte van ongeveer 160 cm. Zijn staart dient om te sturen. 
De rode wouw jaagt op kleine tot middelgrote zoogdieren, tot de grootte van een konijn, mollen, 
vogels. Ook eet hij insecten en amfibieën. Hij is een echte opportunist, waarbij hij prooien afpakt van 
andere roofvogels of zich tegoed doet aan aas.( →aaseter)  Enkel het vrouwtje broedt, terwijl het 
mannetje voedsel naar het nest brengt.  De rode wouw is een trekvogel. In Zuid-Europa gaat hij 
overwinteren. Het is één van de weinige roofvogels die Europa dus nooit verlaat.  Je ziet hem hier in 
Vlaanderen als doortrekker. 
ESCAPEROOM + AUTO PROGRAMMEREN 
Kunnen we met het zesde uit de kamer geraken???? Vinden we de sleutels en het juiste slot??? 
De leerlingen  hebben de aanwijzingen goed opgevolgd  en goed samengewerkt om dan uiteindelijk 
uit de kamer te geraken….  
Superleuk ! En uiteindelijk dikke proficiat!! 
Met een computerprogramma moesten de leerlingen ook een auto zodanig programmeren dat hij zo 
dicht mogelijk tegen een muurtje kon rijden. Bij sommige kinderen werd de muur een klein beetje 
aangetikt maar ….Top gedaan kinderen! 
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KALENDER NOVEMBER 2018 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Do 1     

Vrij 2     

Za 3     

Zo 4     

Ma 5  
 
13u05-15u40 

Allen 
Allen  
L1 en L2 

Start helm op fluo top 
Start thema het bos 
Spelletjes met grootouders  

 

Di 6     

Woe 7     

Do  8  K3→L6 Zwemmen €2 

Vrij  9  L1→L6 Blotevoetenpad  

Za 10     

Zo 11     

Ma12  Allen  Facultatieve verlofdag (leerlingen 
komen niet naar school) 

 

Di13     

Woe 14 8u40-10u25 Kleuters Spelletjes met grootouders  

Do 15     

Vrij16     

Za 17     

Zo 18     

Ma 19  Allen  
L1 

Start voorleesweek 
Vooronderzoek CLB 

 

Di 20 20u00-10u00 Ouders  Vergadering oudervereniging in de 
leraarskamer van de school 

 

Woe 21 9u00-10u00 Grootouders 
van kleuters 
L1 

Grootouderfeest 
 
Medisch onderzoek (vaccinatie) 

 

Do 22  K3→L6 Zwemmen € 2 

Vrij 23     

Za 24     

Zo 25     

Ma 26  K3 en L1 Start integratie  

Di 27     

Woe28 13u00-16u00 L6 Haaitech/talentenfabriek  

Do 29 19u0o-20u00 Ouders van 
K3 

Infoavond schoolrijpheid  

Vrij 30     

 
                                                            

                                      Wij wensen iedereen een fijne herfstvakantie! 

                                         



 

 

 

  Inschrijfstrookjes                        
          
Voorleesweek kleuters 
Naam : .............................................................................., ouder/grootouder van 
.............................................. ……………………………..komt voorlezen in klas .......... 

Data  uur Aankruisen 
wat past 

Maandag 19 november 15u25-15u50  

dinsdag 20 november 15u25-15u50  

donderdag 22 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 19 november 15u25-15u50  

dinsdag 20 november 15u25-15u50  

Woensdag 23 november 15u25-15u50  

Donderdag 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 29 november in het eerste leerjaar. 

 

 

Grootouders op bezoek in L1 & L2. 
Spelletjesnamiddag (enkel grootouders van leerlingen uit L1 en L2) 
Op maandagnamiddag 5 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 grootouders of overgrootouders van kleuters) 

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

Aanwezig/niet aanwezig zijn op het grootouderfeest van 21 november met ……….. personen. 
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Soepactie : 
Naam : ......................................................................, klas......... eet soep op volgende maandagen : 
 

Data Ik eet soep 

Maandag 5 november  

Maandag 19 november  

Maandag 26 november  

Maandag 3 december  

Maandag 10 december  

Maandag 17 december  

Maandag 7 januari  

Maandag 14 januari  

Maandag 21 januari  

Maandag 28 januari  

Maandag 4 februari  

Maandag 11 februari  

Maandag 18 februari  

Maandag 25 februari  

  

 

                         

                                           


