
 

Beste ouders, grootouders en sympathisanten, 

 

Het is van eind december geleden dat we nog een schoolkrantje konden uitgeven. Corona 

heeft veel veranderd!  In dit krantje kan je lezen wat er intussen allemaal aan maatregelen en 

acties ondernomen zijn. 

Toen we aan dit schooljaar begonnen had niemand gedacht dat we op 16 maart de school 

zouden gaan sluiten.  

Pré-teaching werd in het leven geroepen. Alle klassen van het lager begonnen aan online 

lesgeven. Werkboeken werden rondgebracht en chromebooks werden afgehaald aan school. 

Bundels werden door de leerkrachten van de kleuterklassen en klassen lager in de 

brievenbussen gestoken. We zijn er ons van bewust dat dit voor vele gezinnen niet 

gemakkelijk was. We zijn de ouders heel dankbaar voor de goede samenwerking! 

Op vrijdag 15 mei mochten we de kinderen van het 1ste, 2de en 6de leerjaar weer ontvangen. 

Wel met 2 bubbels in elke klas. Op 2 juni zagen we dan eindelijk de kleuters terug en op 8 

juni konden de andere klassen van het lager starten. Elke klas was nu één klasbubbel. 

Twee inspecteurs zijn vorige week op bezoek geweest om ons te bevragen over de manier 

waarop we de Corona-maatregelen hebben toegepast. Ze hebben de verschillende draaiboeken 

ingekeken. We kregen een pluim’… voor zoveel volgehouden inzet, creativiteit en 

flexibiliteit…’ 

Ondertussen bleven we de opvang tijdens de schooluren verzekeren. Leerkrachten die geen 

les hadden zorgden hiervoor. In dit krantje staan enkele sfeerbeelden van deze activiteiten. 

Hoe onze school 1 september zal opstarten, weten we nog niet. Op vrijdag 28 augustus van 

17 tot 19 uur organiseren we onze openschooldag doch we zijn niet zeker of we die kunnen 

laten doorgaan. Ik hou jullie via Gimme op te hoogte. 

Ondanks al die onzekerheden, wens ik jullie een fijne 

Corona-vrije vakantie! 

Directeur Els 
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Nieuws uit de oudervereniging  
 

Tja... nieuws... in normale omstandigheden zou dit bericht vol 'nieuws' hebben gestaan. 

Nieuws waarin we een mooi overzicht zouden geven over de afgelopen maanden en alle 

activiteiten die we in die mooie lenteweken samen hadden beleefd. Niet in het minst zouden 

we terugblikken op een meer dan geslaagd schoolfeest, konden we vol trots vertellen over de 

glunderende eerste communicanten en vormelingen en zouden we het kunnen hebben over 

proclamatie van de oudste kleuters en die van de zesdejaars: een afscheid waaraan we als 

oudervereniging maar wat graag een gouden randje hadden gehangen.  

We zouden even terugblikken op het schooljaar 2019-2020 in het algemeen en alvast 

vooruitkijken naar september 2020, het begin van het volgende schooljaar. Maar terugblikken 

en vooruitkijken zijn plots woorden  geworden waarvan we de juiste betekenis niet goed meer 

kennen en kunnen interpreteren in de huidige context. Waarop zouden we nu terugblikken? 

En met welk gevoel? En vooruitkijken.... eerlijk? 'Over twee weken' lijkt nu soms al een 

eeuwigheid. Hoe vreemd is dit toch allemaal.... 

Toch willen we even stilstaan bij twee belangrijke punten die we als oudervereniging graag 

even in de kijker zetten. 

Allereerst willen we de school, de directie, alle leerkrachten en alle ondersteunend personeel 

bedanken voor hun inzet, hun flexibiliteit, hun inspanningen en hun doorzettingsvermogen 

gedurende deze bijzondere weken. Als team hebben zij ervoor gezorgd dat onze kinderen zo 

vlot mogelijk, zo veilig mogelijk en zo goed mogelijk les hebben gekregen. Er moest 

voortdurend bedacht, geschakeld, vernieuwd, aangepast en opnieuw aangepast worden om 

alles steeds weer conform alle opgelegde richtlijnen vanuit de overheid te laten verlopen. Wat 

ons betreft zijn jullie daar als team meer dan in geslaagd! Proficiat! Jullie hebben er alles aan 

gedaan om het op de best mogelijke manier vorm te geven. Knap werk! Top! We hopen dat 

alle inspanningen in de toekomst blijvend ingezet kunnen worden en uiteraard hopen we dat 

de creatieve vernieuwingen behouden kunnen worden. 

Het tweede item van belang is er eentje uit onze eigen club. Aan het einde van dit schooljaar 

moeten we als oudervereniging afscheid nemen van één van onze leden. Niets apart, hoor ik u 

denken, want elk jaar zijn er wel enkele leden die afzwaaien, maar dit jaar is dat toch een 

beetje anders.... het is maar één lid, maar wat voor één. Het gaat over Els Vossen. Els heeft 

gedurende 11 jaar deel uitgemaakt van onze vergadering, waarvan 7 jaar als voorzitter. 

Dankzij Els is het schoolfeest uitgegroeid tot het feest, zoals we dat nu kennen. Dankzij Els 

kreeg de website vorm en ging deze online. Dankzij Els kregen alle activiteiten een kleurtje, 

een extraatje, een creatieve aanvulling en dankzij Els werd er in de vergadering constructief 

en taakgericht gewerkt. Wij hebben dus een heleboel aan Els te danken. Uiteraard konden we 

dat afscheid niet onopgemerkt voorbij laten gaan. In plaats van onze traditionele 

feestvergadering, waarin we afscheidnemende leden in de bloemetjes zetten, zijn we Els in 

beperkt gezelschap thuis gaan verrassen met een hapje en een drankje en mocht zij een leuk 

cadeau van ons in ontvangst nemen. Ze was aangenaam verrast en zelfs een beetje 

geëmotioneerd  

Als oudervereniging hopen we dat we in september weer samen van start kunnen gaan in een 

'normaal' schooljaar 2020-2021. Hopelijk kunnen we snel weer samen plannen maken, 

activiteiten organiseren en feesten! 

We wensen jullie allen een blijvend goede gezondheid, wees voorzichtig, blijf alert! 

En geniet uiteraard van  een deugddoende vakantie ! 

 

Tot in september! 



Corona in onze school 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wat deden we in de opvang? 

Naaien      Macramé 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bootcamp       Kwissen 

 

 

 

 

 

 



Spelen in de turnzaal       Knutselen 

 

 

 

Bingo            

Spelen op de speelplaats 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Toeka-speurtocht 

 
Onze Toeka - speurtocht kende een groot succes!  

Die twee gekke vogels hadden heel wat opdrachtjes verstopt in het centrum. 

 

 

Heel wat kinderen gingen samen met mama, 

papa, broertjes of zusjes op stap. 

 

Als jullie de opdrachtjes juist deden en de juiste letters in vakjes invulden kregen jullie op het 

einde een slogan:  

Samen op pad, in de stad.  

Heel wat kinderen hebben een ‘dikke duim’ van Toeka en Blauwe Parki verdiend. 

Proficiat allemaal! 

 

 

 

 

 

 

 



Nieuwe speeltoestellen 

We hebben nieuwe speeltoestellen geplaatst op de 

speelplaatsen. Voor de kinderen van het lager enkele 

tuimelrekken en een groot behendigheidsparcours.  

Voor onze kleuters hebben we een lange truck laten 

plaatsen en enkele brugjes (over de plantenbakken) 

Dank aan de oudervereniging voor de financiële steun! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het gras op het voetbalveldje doet het goed! 

 

 

 

 

 

 

 

Als de werken aan Hoeve Vermeulen klaar zijn dan zal de wei 

ervoor, ook dienst doen als kleuterspeelweide. 



Kleuteruitspraken over corona 

- Een kleuter die de juf regelmatig komt halen omdat ze een "corona beestje " heeft gezien 

(vlieg) 

- Ze vragen zich onderling toch af waar en hoe snel de 'corona beestjes' terecht komen. Eerste 

week school na corona: juf mag ik dan een ketting van een hoek gaan aandoen, of is deze nu 

besmet?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ste leerjaar 



De juffen van 2A deden een bevraging naar datgene wat de kinderen 

vonden van de periode gedurende de lockdown 

Niet leuk omdat : 

- Ik mijn vrienden en mijn juffen erg miste. (5 x) 

- Online les niet fijn is. (3 x) 

- Naar school gaan super is. (2 x) 

- Je dan de hele tijd op je gsm zit. 

- Ik niet meer goed kon slapen. 

- Je nergens naartoe kon gaan. 

- Je bij niemand mocht gaan spelen. 

- Ik  mijn huiswerk steeds in een ‘stomme’ kamer moest maken en ik me daar niet zo op 

mijn gemak voelde. 

- Ik mijn tablet beu ben. 

- Mijn papa en mijn mama de lessen niet op eenzelfde manier deden en jullie (juffen) 

doen dit wel. 

Leuk omdat : 

- Om thuis te spelen. 

- Ik nu meer tijd had voor ziva. 

- Elkaar zien tijdens een meet top was. 

- Ik thuis zitten fijn vind. 

 

Nieuws uit 3A 

Wat hebben we elkaar gemist afgelopen 

maanden! Opeens mochten we niet meer naar de 

klas en kregen we les via de computer.  

Geen klasgenootjes, geen leuke speeltijden en 

geen juffen. 

Toen we hoorden dat we weer naar school 

mochten, waren we heel erg blij. We zagen 

elkaar wel eens via een Google Meet, maar dat 

is toch niet hetzelfde. 

Op school gaat het er een beetje anders aan toe. 

We moeten bijvoorbeeld vaak onze handen 

wassen en blijven altijd in onze eigen 

klasbubbel. Maar dat is eigenlijk ook wel eens 

leuk. Nu mogen we op de heuveltjes spelen. 

Meestal spelen we daar een spel met heel de klas samen.  

Tot volgend jaar in het vierde leerjaar! 

 

 

 

 



Schoolkrant 3B - Ons ochtendritueel 

Elke ochtend stonden de kinderen klaar om hun 

handjes te wassen. In het begin vonden we dit 

allemaal toch wat gek, maar wat hielden ze zich 

goed aan de afspraken. Denk aan de afstand, 

jongens en meisjes! 

 

 

 

De gedachten van enkele leerlingen tijdens de coronatijden … 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De kinderen van 3B vonden het vooral erg jammer dat ze nergens naartoe konden. Gelukkig 

zijn de speeltuinen weer open en kunnen ze binnenkort opnieuw gaan zwemmen. 3B kijkt dan 

ook enorm uit naar de vakantie! En de juf? Die is vooral heel blij om het mondmasker af te 

laten. 

“Ik verveelde me elke 

seconde van de dag. Ik 

was erg blij om terug 

naar school te mogen 

gaan.” (Mats H.) 

 

“Ik vond het wel leuk dat 

we eens konden 

uitslapen. Nu moeten 

we weer vroeg 

opstaan!” (Amélie V.) 

“Ik zat plots veel meer 

achter schermen. Zo 

hoorde ik mijn familie 

nog af en toe.” (Oliver 

R.) 

“Eindelijk wat meer 

rust in de ochtend. 

Tijdens school is dat 

toch zo een gejaag!” 

(Tibe W.) 

 



Tijdens de lockdown kregen de kinderen van het vierde leerjaar de opdracht om een 

schrijfoefening te maken  over deze wel heel speciale periode. 

Ze moesten de tekst eerst schrijven en daarna typen en via mail versturen naar hun 

leerkrachten. Als oefening voor taal en Typ10 

 
In mijn kot 

 

Ik zit in mijn kot met mama, papa, mijn zus, onze hond, de twee konijnen en de kip. 

 

In de voormiddag doe ik mijn huiswerk. 

‘s Middags eet ik en zit ik bij de konijnen.  ‘s Avond ga ik nog eens naar de konijnen en kijk ik op 

een scherm. 

 

We hebben niet meer zo veel les en hebben les via de computer. 

 

Door het coronavirus kan ik niet meer naar school en kan ik  niet meer naar het voetbal. 

Ik vind het leuk om les te krijgen via de computer omdat ik minder les heb. 

Wat ik niet leuk vind is dat ik mijn vrienden niet meer kan zien en dus ook niet met hun kan 

werken. 

 

Nu ik niet naar school kan, mis ik de school en mijn vrienden. 

Wat ik niet mis zijn de vele lessen. 

 

Ik kijk er naar uit dat het coronavirus verdwijnt en dat ik terug naar school kan. 

  

Dries Creemers, 4A 

 

In mijn kot. 

 

Ik zit in mijn kot met mijn klein broertje Mattice van 3,5 jaar. Ook heb ik een grote broer  

Laurenz, hij is 13 jaar. Mijn ouders, Sandro en Marjan, zitten ook in mijn kot samen 

met mijn hond, Zino. 

 

In de voormiddag ontbijt ik en kijken we meestal even naar de televisie. 

In de namiddag speel ik met mijn klein broertje en soms ook met mijn grote broer. 

Ik maak mijn huiswerk, dan eten we. 

Vaak gaan we wandelen met de hond of fietsen. 

In de avond ruimen we de rommel op die we gemaakt hebben. Als dat klaar is, kijken we nog wat 

televisie. 

Dan gaan we slapen. 

 

Ik vind het leuk dat mijn broers en ik nu meer met elkaar kunnen spelen. 

 

Door het Coronavirus mag ik niet meer volleyballen, naar school gaan, naar vrienden gaan. 

 

Ik vind het leuk om via de computer les te krijgen omdat we dan niet vroeg moeten opstaan. 

Ik vind het niet leuk om via de computer les te krijgen omdat ik dan niet in de klas 

aan mijn schoolbank kan zitten. 

 

Nu ik niet meer naar school kan, mis ik mijn vrienden en vriendinnen. 

Wat ik niet mis op school is de drukte op de speelplaats en in de klas. 

 

Ik kijk er naar uit om op de nieuwe baren, die op de speelplaats staan, te gaan spelen. 

 

Elize Faricelli, 4A 



In mijn kot 

 

Ik zit in mijn kot samen met mama en papa. 

Elke ochtend sta ik vroeg op en ontbijt ik. 

In de voormiddag doe ik mijn werk voor school in een keer tot ik klaar ben. 

In de namiddag heb ik tijd om de leukste dingen te doen. Dit is elke dag anders. 

Bij zonnig weer ben ik buiten, werk ik in de tuin, fiets ik of speel ik op de trampoline. 

Als het regent kijk ik op TikTok, knutsel ik en doe ik een half uurtje typ10. 

'S avonds, na het eten , ga ik fietsen of wandelen met mama.  

Dit is leuk omdat ik dan even uit mijn kot ben. 

Soms word je daar wel eens gek van hoor. 

Voor het slapen gaan kijk ik Sara op tv en lees ik nog even in mijn bed. 

Door het Coronavirus mag ik niet meer naar school en sporten in groep kan ik niet meer. 

Mijn volleybaltrainingen zijn volledig afgelast en dat vind ik heel heel spijtig. 

Ik vind het leuk om via de computer les te krijgen omdat ik in de namiddag kan spelen omdat 

ik klaar ben 

met mijn werk voor school.  Maar dat is dan ook alles. 

Ik vind niet leuk om via de computer les te krijgen omdat ik sommige vakken zoals beeld, 

turnen en WO mis. 

Ook de interessante verhalen van meester Willy mis ik.  

Nu ik niet meer naar school kan gaan mis ik mijn vriendinnen, de juf en meester.  En niet te 

vergeten onze 

schoolreis naar Toverland.  Ik had er zo naar uitgekeken.  

Wat ik echt niet mis is de drukke speelplaats, en in de zomer de hete klas. 

Ik kijk er naar uit om terug te gaan sporten in groep en om terug naar school te gaan. 

Hopelijk is deze rare tijd snel voorbij! 

 

Margaux, 4B 

 

 

Ik zit in mijn kot soms met papa, Carola, Vince soms met mama, Nick, Vince 

In de voormiddag maak ik huiswerk en gaan we wandelen. 

In de namiddag spelen we en doen we  klusjes. 

in de avond kijken we samen tv. 

Ik vind het leuk dat we allemaal thuis zijn. 

Door het coronavirus kan ik niet meer voetballen. 

Ik vind het leuk om via de computer les te krijgen omdat je dan veel kunt spelen. 

Ik vind het niet leuk om via de computer les te krijgen omdat ik de andere kinderen niet zie. 

Nu ik niet meer naar school kan mis ik mijn vrienden wat ik niet mis op school zijn de 

toetsen. 

Ik kijk er naar uit om terug naar school te kunnen. 

 

Axl, 4B 





Het ABC van het zesde leerjaar 

A van Afscheid, afscheid nemen wij nu van de mAgneet 

B van Buiten spelen op onze speelplaats in goed of slecht weer 

C van Comprendre, ook al was het Frans toch vaak Chinees 

D van Druk, soms duwende kinderen in een veel te kleine gang 

E van Energie, die hadden we  soms te veel 

F van Focus  aandacht bij de les 

G van Grootste, een heel jaar de grootste, maar volgend jaar weer de kleinste 

H van Hoelang nog voor het speeltijd is, een vraag die we nooit luidop stelden, maar vaak 

hebben gedacht 

I van Iedereen, iedereen hoorde erbij 

J van Juffen en meesters , die waren er ook altijd 

K van Kennen, we leerden elkaar kennen met onze goede, maar ook scherpe kantjes 

L van Leren, maar ook van Lui, een soms moeilijke keuze 

M van Mevrouw directrice , die stond ook altijd klaar 

N van Nieuw, elke dag leerden we iets nieuw 

O van Orde en Ordelijk, wat onze bank of geschrift niet altijd was 

P van Parler, c’est difficile d’arrêter 

Q van Quotiënt, hoort dat nu bij een vermenigvuldiging of bij een deling 

R van Rapport, iets waar we toch altijd naar uitkeken,niet waar? 

S van Secretariaat, ze waren af en toe een hulplijn. 

T van Toetsen, volgend jaar examen… 

U van Uren, ze vlogen, ze kropen, ze bleven staan 

V van Vakantie, nog even en ze kan beginnen. 

W van Wiebelen, toch nog vaak een hobby in de klas. 

X van Xen er vanaf 

Y van Yes, we mogen eindelijk naar het middelbaar 

Z van Zesde jaar.  Een ervaring op zich om de grootste te zijn. 

Een alfabet over leven en werken in onze school, de laatste toetsen zijn ingevuld, de punten 

zijn gegeven, diploma’s zijn uitgedeeld, tijd om gedag te zeggen geen vaarwel maar tot ziens. 

Ons afscheidsfilmpje kunnen jullie hier herbekijken!!! 

https://drive.google.com/file/d/1qE34aXmf7KpEN1JWzwJyxMLMDQLXh2GT/view?usp=sh

aring 

https://drive.google.com/file/d/1qE34aXmf7KpEN1JWzwJyxMLMDQLXh2GT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qE34aXmf7KpEN1JWzwJyxMLMDQLXh2GT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1qE34aXmf7KpEN1JWzwJyxMLMDQLXh2GT/view?usp=sharing


AFSCHEID   AFSCHEID    

Op het einde van dit schooljaar nemen we van heel veel mensen AFSCHEID 

- Onze zesdeklassers staan nu te popelen om naar het secundair te gaan. Ze hebben hun 

proclamatie gevierd. Spijtig genoeg zonder publiek maar alles werd gefilmd zodat de 

ouders toch nog wat ‘aanwezig’ waren. We wensen hen het beste toe! 

 

- Juf Krista zal volgend schooljaar niet 

meer starten. Ze is vervroegd op 

pensioen gesteld. In september zullen 

we van haar afscheid nemen en haar, samen met alle kleutertjes, in de bloemetjes 

zetten. In de volgende schoolkrant kan u daar meer over lezen. 

 

- Van Mhr De deken Tony Poorters gaan we in september afscheid nemen.  Hij was 

bijna 15 jaar deken in Peer en lid van ons schoolbestuur. Hij was altijd enthousiast om 

de boekentasjes te wijden en de schoolvieringen voor te gaan. Dat zal hij nu gaan doen 

in Bilzen waar hij als pastoor-moderator aangesteld wordt vanaf 1 september. We 

wensen hem alle succes! 

 



Theo Plessers nam ook afscheid van het schoolbestuur. Hij was meer dan 18 jaar lid van het 

schoolbestuur en vele jaren voorzitter van het CASS (= overkoepeld schoolbestuur van de 

scholengemeenschap).  

Het bouwproject werd door hem financieel in goede banen geleid. De andere leden van het 

schoolbestuur hebben Mhr De Deken en Theo in de bloemetjes gezet.  

Dank voor zoveel engagement! 

 

Links op de foto herkennen jullie Theo 

Aansluitend hierbij ook nog even vermelden dat ons huidige schoolbestuur stopt in 

deze hoedanigheid. We vormen nu , samen met de vrije basisscholen van Kleine 

Brogel, Grote Brogel, Wijchmaal, Linde/Wauberg en Eksel de VZW katholiek 

Basisonderwijs Peer en Eksel , afgekort KOPEK. Dit is enkel een bestuurlijke en 

administratieve operatie.  

- We nemen ook afscheid van Els Vossen als lid van de oudervereniging. Met een 

kleine delegatie hebben we haar een verrassingsbezoekje (coronaproof in de tuin) 

gebracht. Ze was 7 schooljaren voorzitster en de jaren ervoor en erna een zeer 

gewaardeerd en meewerkend lid. Ze was de stuwende en coördinerende kracht bij de 

organisatie van de vele schoolfeesten. Dank je wel Els! 

 

 



Belangrijke data 2020-2021 

vrijdag 28 augustus: Open schooldag van 17 tot 19 uur 

dinsdag 1 september: start schooljaar 

zondag 13 september: 1ste communie 

woensdag 16 september: pedagogische studiedag voor leerkrachten, kinderen zijn vrij 

zondag 4 oktober: Vormsel 

maandag 5 oktober: dag van de leerkracht 

woensdag 21 oktober: pedagogische studiedag voor de leerkrachten, kinderen zijn vrij 

maandag 2 november – zondag 8 november: herfstvakantie 

woensdag 11 november: wapenstilstand, vrijaf 

maandag 7 december: lokale verlofdag 

maandag 21 december- zondag 3 januari: kerstvakantie 

woensdag 20 januari: pedagogische studiedag voor de leerkrachten, kinderen zijn vrij 

maandag 15 februari- zondag 21 februari: krokusvakantie 

vrijdag 12 maart: lokale verlofdag 

maandag 5 april- zondag 18 april: paasvakantie 

zondag 18 april: 1ste communie 

zondag 9 mei: moederdag 

donderdag 13 mei: Hemelvaartdag, vrijaf 

vrijdag 14 mei: brugdag 

zondag 16 mei: Vormsel 

maandag 24 mei: pinkstermaandag, vrijaf 

zaterdag 29 mei: schoolfeest 

zondag 13 juni: vaderdag 

woensdag 30 juni: laatste schooldag 

 Onze corona-proof foto. 


