
     

 

                             

      
                                                                                                                                                       

                                                                                                                                              
 
 

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2019     
 

                                        Jaarthema : de ‘Zevensprongse fabriek!’ 

                                     
                                                                                                                               

Welkom op onze school 

Vanaf 2 september ben ik de nieuwe zorgcoördinator. Mijn naam is Lieselotte Persyn. Ik sta al 10 jaar in het 

onderwijs, waarvan 8 jaar in het buitengewoon onderwijs en 2 jaar in het ondersteuningsnetwerk. Ik woon in 

Olen en heb 2 kinderen van 3 en 5 jaar. Op school ondersteun en coach ik de leerkrachten in het creëren van 

een optimale leeromgeving voor de kinderen. Als het nodig is, begeleid ik ook kinderen individueel of in groep. 

Ik ben een aanspreekpunt voor elke zorgvraag van ouders, leerkrachten en leerlingen. Ik ben op maandag en 

dinsdag in de school aanwezig  van 8u tot 17 u. U kan ook steeds bij mij terecht op het volgende email adres : 

zorg@bsdezevensprong.be 

 

Gezond en wel! 

Onze vraag om geen snoepgoed en  gezoete dranken mee naar school te brengen wordt massaal opgevolgd. 

Dankjewel ! 

                                         
 

 Zwemmen 
Zoals reeds eerder vermeld is het zwembad in Nijlen gesloten.  In de omliggende zwembaden zijn er weinig 
vrije zwemmomenten en het is dan ook  niet meer mogelijk om met alle klassen van de lagere afdeling te gaan 
zwemmen.  In overleg met het gemeentebestuur van Nijlen werd beslist om dit schooljaar zwembeurten te 
organiseren voor alle 4de leerjaren. Wij zwemmen 1 keer per maand van 9u15 tot 11u30 in het zwembad van 
Herentals. Het vervoer gebeurt met de schoolbus van Githo Nijlen.  In het zwembad mag enkel  gezwommen 
worden in bikini, badpak en aansluitende zwembroek (boven de knie en zonder zakken) in klassieke 
badpakkenstof. Deze regel wordt strikt toegepast. Voldoet de zwemkledij niet aan de regels, dan mag  de 
leerling niet zwemmen. 
 

       Onze leerlingen zwemmen op volgende data : 26/09-24/10-21/11-19/12-30/01-12/03-23/04-04/06 

 

mailto:zorg@bsdezevensprong.be


 

Wees een heer in het verkeer!  

Onze oudervereniging neemt het initiatief om samen met enkele sponsors al onze leerlingen van een fluohesje 
te voorzien. Wij vragen met aandrang om het fluohesje iedere schooldag en bij iedere verplaatsing te dragen.  
Bij verlies kan tegen een vergoeding van 5 euro een nieuw hesje aangekocht worden op het secretariaat van 
de school!  
Dankjewel oudervereniging voor het fijne initiatief! Wij zullen alvast ‘gezien’ worden! 
 
Naar aanleiding van de gevaarlijke situaties in de Nonnenstraat wordt een aanvullend verkeersreglement 
opgesteld waarbij het parkeren op de rijweg verboden zal worden vanaf de inrit parking Familia tot de 
plaatsen buiten de rijbaan thv de Roskam. Op die manier zijn de zebrapaden beter zichtbaar en worden ook de 
uitritten van het Beekpark en de waterputten beter zichtbaar. Parkeren kan op de parking naast de zaal 
Familia in de Nonnenstraat. De nieuwe regeling gaat vanaf oktober van start. De verkeersborden zullen vanaf 
oktober worden aangepast.  
 
Om de veiligheid van onze leerlingen te garanderen vragen wij nog eens met aandrang om het parkeren op het 
schoolterrein (ingang Nonnenstraat) te vermijden en de wagen te parkeren op de parking naast de zaal 
Familia. In de loop van dit schooljaar zal de groene poort gesloten worden voor autoverkeer en zullen nog 
enkel fietsers en voetgangers de school de ingang via de Nonnenstraat kunnen gebruiken.  
 

Om de aandacht te vestigen op de verkeersveiligheid van de zwakke weggebruiker werd door 4 politiezones 

een ludieke actie bedacht. Post een foto van jou met fluorescerende kledij en maak kans op een meet en greet 

met de buurtpolitie. De actie loopt nog tot 4 oktober.  

 

                                             

Maak Nijlen mee! “ 

De gemeente, dat ben jij en dat zijn wij allemaal samen. Hoe maken we samen elke dag Nijlen mee en wat kan 
jij daar aan bijdragen? Wat kunnen we samen aanpakken? Waar moet meer aandacht voor zijn? En hoe kan je 
hierover samen met de gemeente maar ook met je buurt, vereniging, school en noem maar op de koppen bij 
mekaar steken? Je ideeën hierover kan je kwijt op www.nijlenmeemaken.be 

 

Herstelgericht een andere aanpak 

Met behulp van 4 basisvragen (Wat is er gebeurd? Hoe voelde de ander zich? Wat kan ik de volgende keer 

anders doen? Hoe kan ik het goedmaken? )blijven we vaardigheden en mogelijkheden ontwikkelen  bij de 

leerlingen om hun gedachten en gevoelens te uiten en om relaties te herstellen en 

terug op te bouwen. Leerlingen die tot rust willen komen en nadenken over hun 

gedrag kunnen dit in de lagere school in de denkplek in de grote speelzaal of in 

denkplekjes die voorzien zijn in alle klassen. Onze kleuters voeren hun gesprekjes 

onder de grote praatboom op de kleuterspeelplaats.  

                                          

 

 

http://www.nijlenmeemaken.be/


     

 

                             

 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, ... 

Leerlingen die zin hebben in een partijtje schaken kunnen op maandagmiddag bij meester Bart van het derde 

leerjaar terecht.  

             
                                                                                                   

Auteurslezing voor het 5de en 6de leerjaar 

Op donderdag 24 oktober organiseert de gemeente Nijlen een auteurslezing van een bekende schrijver voor 

alle 5de en 6de leerjaren van de gemeente Nijlen.  Dit schooljaar ontmoeten we Luc Embrechts .We vragen onze 

leerlingen om die dag met de fiets naar school te komen. 

 

Schoolfotograaf 

Op woensdag 2 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 nodigen wij u graag uit op het oudercontact dat doorgaat op  

donderdag 22 oktober van 18u tot 20u. U ontvangt nog een afzonderlijk briefje om de afspraak vast te leggen.  

 

Waar is dat feestje? 

Zet  zaterdag 5 oktober alvast in je agenda en kom samen met je familie genieten van een heerlijk potje 
mosselen of stoofvlees met frietjes. Eten kan om 16u30, 18u00 en 19u30. Reseveren kan tot en met dinsdag 1 
oktober. De volledige opbrengst gaat dit schooljaar naar de aankoop van I-pads.  
 

Cross-Country 
Op vrijdag 25  oktober trekken we met de hele lagere school naar het fort van Kessel. 
Voor de derde keer organiseren we de cross-country, een moeilijk Engels woord om eigenlijk te zeggen dat we 
een hindernissenparcours moeten afleggen 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). Deze kan in de school blijven. 
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 en fietshelm 
 
 



Sport@school  
Op woensdag 18 september kwamen onze leerlingen in sportoutfit naar school.  Tijdens de voormiddag 
werden ‘ludieke’ sportactiviteiten georganiseerd. 
 

                        
                                         

 Met de kleuters naar de kermis 
De kermis op het plein… Dat kunnen we niet zomaar laten voorbij gaan.  
Eendjes vissen,een cadeautje kiezen, met de autootjes rijden en smullen van lekkere smoutebollen, dat is pas 
feest! 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 Project verkeer in L2 
Op vrijdag 20 september was het strapdag. Die dag probeerden we al stappend of al trappend naar school 
te komen. Er stonden allerlei leuke activiteiten op het programma. 
In de voormiddag hielden we een fietsencarwash en in de namiddag gingen we samen met L1 fietsen in 
het beekpark. Ook daar beleefden de leerlingen veel plezier en lieten ze zich van hun beste kant zien. Al 
snel merkte de juf op dat de leerlingen al vlot de verkeersregels kenden. 
 
 

 

 
                                        



     

 

                             

Iedereen is anders en dat is dik oké! 
In de 3de kleuterklas staan samenhorigheid en respect hebben voor elkaar op nummer 1. 
We trachten zoveel mogelijk onze gevoelens te uiten en te praten met elkaar.  
Het thema ‘iedereen is anders’ zorgde ervoor dat we onze klasgenootjes van een andere kant leerden kennen. 
Onze familie, hobby’s, talenten en bezigheden werden gevisualiseerd dmv een ‘moodboard’. Vertellen over 
onszelf was nog nooit zo leuk! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
 
 
 
 
 
 

Strapdag…..jong geleerd is oud gedaan! 
Tijdens de week van de mobiliteit stapten en trapten onze kleuters mee voor een gezonde schoolomgeving. 
Een week lang zoveel mogelijk de auto vermijden en te voet of per fiets naar school komen, daar streefden we 
voor. Een mooi initiatief en ons doel bereikt!  
Als afsluiter maakten de kleuters een fietstocht naar het Beekpark, vergezeld door mama’s, papa’s en 
grootouders. Aansluitend genoten onze allerkleinsten van een verhaal in het herfstzonnetje. 
Een grote pluim voor al onze kleuters, leerlingen en hun ouders/grootouders die deze campagne ter harte 
namen. Een mooie aanzet om nog meer te gaan strappen in de toekomst! 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
  

De juffen op de planken 
Vorige week speelden de juffen toneel voor al de kleuters. In het verhaal wille de dieren naar de overkant 
maar beer die  midden op de brug ligt wil niet opzij. De dieren roepen, duwen , trekken, … maar niets helpt.  
Beer zet geen voet opzij. Tot muis op een idee komt en het woordje alstublieft gebruikt! Kunnen jullie raden 
hoe het verhaaltje eindigt?  
 
 
 
  
 
 
 
  
 



L3:  Thema ‘Thuis’ 
Nee soapkijkers, het heeft niets met de soapserie Thuis op Eén te maken. Maar het heeft alles te maken met 
woningen: onze eigen woning, over materialen, over soorten woningen, enzovoort. We hebben ook een 
speciaal boekje in de klasbieb met de eigenaardigste woningen ter wereld. Wist je dat er een gordijnwoning 
bestaat ? En een trappenhuis ? En een perenhuis ? Wat die architecten allemaal kunnen bedenken, dat kunnen 
wij ook. We trokken met een klomp klei naar de wei en gingen op zoek naar allerlei materialen. We bouwden 
de eigenaardigste huizen, ja zelfs dorpen. Wat dacht je van het pannenhuis ? Of het wc-huis ? Om er maar 
enkele te noemen. Ben je nieuwsgierig naar onze creatieve bouwwerken ? De tentoonstelling is nog tot 11 
oktober te bezichtigen in de gang voor het 3e leerjaar.  
 

Naar de Kesselse Heide 
Op donderdag 19 september trokken de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar richting  
Kesselse Heide. 
Naar aanleiding van onze verkeersweek startten we met een fietstocht richting Kessel. 
De bedoeling van deze uitstap was dat we elkaar wat beter zouden leren kennen, dat we wat meer met elkaar 
‘verbonden’ zouden geraken; 
Samen als groep over een touw geraken, als groep door een spinnenweb kruipen, samen hoepels-ballen 
doorgeven en elkaar helpen,… 
Kortom SAMENSPELEN! 
We hadden een fijne, leerrijke namiddag en reden veilig en ‘verbonden’ terug naar 
‘onze Zevensprong’! 
 

                 
                                         
 

Schrijftalent in het 4de leerjaar 
In de eerste kijker van het vierde leerjaar staan fictieverhalen centraal. De leerlingen hebben een eigen 
fantasieverhaal geschreven. 
 
Dit is het verhaal van Alyssa. 
Er was eens een deftige dame Linda. Op een mooie dag in de zomer,  vroeg in de morgen ging de deftige dame 
naar buiten om een luchtje te scheppen. 
 Opeens kwam ze een geheime grot tegen. Linda ging erin, het was er donker in. Ze ging verder en verder en 
verder en toen stopte ze. Er stond een glazen bol en er hing een briefje aan waar op stond’ Raak de bol aan en 
je bent weg op een plek ver van hier.’ Maar Linda geloofde dat niet. Ze raakte de bol aan en ineens was ze 
weg. Ze was op een onbewoond eiland. Ze riep help!!!Toen kwam er een oude man aan. Hallo wie bent u? 
vroeg Linda aan de oude man. Hij zei, mijn naam is Jul. Wat is je naam? vroeg de oude man. Mijn naam is 
Linda. Ik ben verdwaald. De oude man hielp Linda. Hij bracht haar naar een dorp. Linda wilde daar wonen. Ze 
besloot om er te wonen. Ze woonde in het grootste en mooiste huis. 
Linda bedankte de oude man voor zijn hulp. Linda leefde nog lang en gelukkig. 
 
 

Landbouwdag in het vijfde leerjaar. 
Hallo beste ouders, 
Wij zijn naar een melkboer geweest. We hebben kalfjes gezien. Er waren ook zwangere koeien. Ze hebben ook 
laten zien hoe je koeien kunt melken. Wij hebben een hele grote stier gezien. Het was heel fijn. 
Tot de volgende keer. 
 



     

 

                             

Nora Kegelaers 
Uitstap naar de bizons 
Op vrijdag gingen we met de fiets naar de bizons. Hun weide ligt dicht bij taverne De Slappe Uier en naast de 
dijk van de Nete. We hebben er veel geleerd over bizons. Ik zal je een paar dingen vertellen.  
De bizons zijn afkomstig van Amerika. Een vrouwelijke bizon weegt 500 tot  
600kg en een mannelijke bizon weegt 900 tot 1000kg. De bizons blijven altijd bij elkaar en vormen zo een 
kudde. Hun enige vijand is de wolf.  
In de winter krijgen de bizons een dikkere vacht. Als het zomer wordt dan stoten ze hun dikke vacht af en 
gebruiken ze de bomen om de resten van de vacht er af te schuren. Bizons zijn heel mooie, sterke runderen 
met een grote, stevige kop. De bizons worden gehouden voor hun vlees.. Dat kan je klaargemaakt eten of vers 
aankopen in taverne De Slappe Uier.  
Ik hou heel veel van dieren en ik vond de bizon uitstap super leuk.  
 
Stan Pauwels 
 

 
 

6DE LEERJAAR : ONS VAKANTIEBOEKJE… enkele weetjes over ons klasje! 
“Een weekje op vakantie aan de Belgische kust! We huurden een appartement in Knokke.Elke dag zwommen 
papa,mama,oma en opa samen met mij in de zee. Het zwemmen was het leukst wanneer er golven waren.” 
“Mijn grootste idool is Mo Salah , de rechtsvoor van Liverpool.” 
“Bobbejaanland : ik geef het een 10 op 10. Mijn favoriete attractie was de BOB-express!!” 
“Mijn kamer , daar ben ik het liefst, daar kan ik met de kat spelen,slapen,…” 
“Mijn prettigste herinnering: ik heb mogen deelnemen aan de Belgische kampioenschappen!” 
“Mijn favoriete boek : dagboek van een muts”. Mijn leukste uitstap was de Superjump. IK heb daar keiveel 
bijgeleerd!” 
“ik ben supergoed in paardrijden!Daar ben ik trots op!” 
“Ik ben het meeste trots op mijn kleine nichtje Milou!” 
“Mijn leukste reis was naar Bretagne en mijn leukste uitstap was naar Toverland!!” 
“Mijn leukste activiteit : met de Roompotters gaan zwemmen!!” 
“Mijn prettigste herinnering was dat we een hond hebben gekregen in de vakantie!” 
“Metejoor is een zanger. Hij heet in het echt Joris van Rossem: Het is mijn idool!” 
“Ik ben met de campingcar weggeweest. Voor onze voortent lag een grote plas water: vond ik echt wel een 
avontuur.” 
“Leukste herinnering : altijd gaan zwemmen; minder leuk was het teruggaan” 
“Onlangs had ik examen van karate en behaalde ik de groene gordel.Daar ben ik het meeste trots op!” 
 

En we zijn erbij! 
Op donderdag 24 oktober zijn onze leerlingen van het 6de leerjaar geselecteerd om deel te nemen aan de 
doedag georganiseerd door  het Beroepenhuis vzw en VDAB. De doedag gaat door in het VDAB-
competentiecentrum te Herentals.  De leerlingen trekken best kledij aan die vuil mag worden, een lange broek 
en stevige schoenen.De doedag heeft als doel de leerlingen op een ervaringsgerichte manier met een 

aantal (vooral STEM-)beroepen te laten kennismaken.  
Wij wensen onze zesdeklassers een leerrijke en fijne dag! 
 
 
 



 

Naar de ‘grote’ school 
Op 2 september begon voor 19 leuke, enthousiaste, grappige, soms ook wiebelende kindertjes een groot 
avontuur! Voor het eerst naar ‘ HET EERSTE LEERJAAR!. 
Die eerste schooldag was toch wel een beetje spannend. Een nieuwe klas én een nieuwe juf. Na onze 
verkenningtocht in de klas hebben we  een eerste  woordje geleerd. Ondertussen kennen we er al super veel!  
Kunnen jullie hier de woordjes vinden die we al geleerd hebben? 
 

 

 
 
 
Natuurlijk doen we in het eerste leerjaar nog veel meer dan lezen en rekenen.   
We maakten ook al een eerste uitstapje naar de Academie in Nijlen. 
We  mochten we zelf een dier tekenen en de tekening afwerken met bomen, de zon, wolken, bloemen,… 
 Het was leuke ervaring! (enne… er zitten zeker en vast tekentalentjes in ons klasje! ) 
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Schrijbelen of schrijven in de kleuterklas 
Samen met juf Jolien en juf Sofie oefenen we de basisbewegingen om te leren schrijven op muziek of bij 
leuke verhaaltjes. We experimenteren met krijtjes, sponsjes, oude of korte wasco’s, vingers en 
scheerschuim en schrijbelen de ‘mooiste kunstwerken!  
 
We oefenen de juiste pengreep! Echt niet zo eenvoudig hoor! Wil jij ons helpen?  
Alvast een tipje  : doe als tussendoortje vaak grijpoefeningetjes met je duim een wijsvinger! 
 
 
 

            
 

                       
 

 Ohh kom er eens kijken … 
 

                          
 
 
                          
KALENDER OKTOBER 2019 



DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Di 1   L6 
L6 

Medisch onderzoek 
Bezoek containerpark (leerlingen 
komen met de fiets) 

 

Woe 2     

Do 3 13u00-15u00 L6 VOC dierenopvang (Herenthout) €2,5 

Vrij 4 13u05-15u00 K2 en K3 Rollenbollen (Komeet Lier) €3 

Za 5 16u30-16u30 Allen Mosselfeest  

Zo 6     

Ma 7     

Di 8     

Woe 9     

Do 10 8u06-16u53 L6 Haven van Antwerpen + redstarline 
museum (verdere info volgt nog) 

€7 

Vrij 11     

Za 12     

Zo 13     

Ma 14  Allen Start week van het bos  

Di 15     

Woe 16 8u40-10u00 Peuters Speeluurtje  

Do 17 VM L6 Auteurslezing (leerlingen komen met 
de fiets naar school) 

 

Vrij 18     

Za 19     

Zo 20     

Ma 21     

Di 22 18u00-20u00 Allen Oudercontact  

Woe 23  Allen 
 
L1 

Halloween (leerlingen die wensen 
mogen verkleed naar school komen) 
Medisch onderzoek 

 

Do 24 13u05-14u30 
 
               VM 
               NM 

L5  
 
L6  
L6 

Auteurslezing (leerlingen komen met 
de fiets) 
VDAB workshops beroepen 
Wandeling Averegten   

 

Vrij 25 8u40-15u00 L1→L6 Trophy (leerlingen van L3, L4,L5 en L6 
komen met de fiets 

 

Za 26     

Zo 27     

Ma 28     

Di 29     

Woe 30     

Do 31     

                                 

                                          


