
 
 
 
 
Beste kinderen, ouders, grootouders en sympathisanten,  
 

De eerste periode van het schooljaar zit er alweer op. Hopelijk hebben alle kinderen hun draai 
gevonden in hun nieuwe klasje en bij hun nieuwe meester of juf. Ze hebben vast alweer fijne 
leer-evaringen opgedaan samen met hun vriendjes van de klas.  
 
Op 1 september startten we met ons jaarthema: ‘Goedemorgen, goedendag, fijn dat je er 
bent!’. Dit werd ludiek ingezet op de tonen van Nicole en Hugo, terwijl een erehaag van 
leerkrachten de kinderen en hun ouders verwelkomden. 
Een verslagje hiervan vind je alvast in dit schoolkrantje.  
Ook over de verschillende acties rond de verkeersveiligheid kan je in dit krantje lezen. We 
kregen immers al bezoek van Mie-Fluo-Flits en 
de politie!  
Zelfs Toeka en zijn vriend Blauwe Parkie 
kwamen al op bezoek en hadden de kinderen 
veel te vertellen over hun vakantie. We 
beloofden hen om goed zorg te dragen voor de 
school, de planten, maar vooral ook voor elkaar! 
We gaan dus elkaar helpen, voor elkaar zorgen, 
fijn samenwerken, samen leren en zo ook van dit 
schooljaar weer een prachtig jaar maken! 
 
In dit eerste schoolkrantje van het schooljaar kan 
je ook van alles te weten komen over de 
komende sneeuwklas en de sportieve prestaties 
van onze kinderen tijdens de jaarlijkse veldloop. 
 
We wensen jullie mooie herfstdagen en een fijne 
herfstvakantie! 
De leerkrachten en directie van De mAgneet 
 

 

 

 

 
De mAgneet nr. 06 

 oktober 2017 
Albertus Morrenstraat 6 

3990 Peer 
                                                                             http://www.bsdemagneet.be/                         



Eerste schooldag, voorstelling van het jaarthema 
 

‘Goeiemorgen, morgen, goeiedag’...schalde uit de boxen die opgesteld stonden aan de 
schoolpoort van het lager en kleuter… Een vrolijk lied, dat in je hoofd blijft hangen en perfect 
verwoordt wat het jaarthema van onze mAgneet is...nl.: hallo, fijn dat je er bent! 
 

Zo verwelkomden de leerkrachten, opgesteld in een erehaag, op 1 september alle leerlingen en 
kleuters die over een heuse rode loper de schoolpoort binnenkwamen. Heerlijk al die lachende 
gezichten, ouders en grootouders die spontaan mee begonnen zingen en dansen. Opzet 
geslaagd! Duidelijker konden we ons jaarthema niet in de verf zetten: Goeiemorgen, 
goeiedag, fijn dat ik je weer ontmoeten mag’! 
 

Allerlei affiches met dezelfde boodschap sieren ook alle ramen en deuren doorheen de hele 
school. Ook maken we er een punt van om dit jaar elkaar steeds vriendelijk te begroeten en te 
laten voelen dat in De mAgneet iédereen heel welkom is!  
 

Mevrouw directrice zette dit thema in haar welkomstspeech nog eens in de verf. En hoe kan je 
beter laten voelen dat we blij zijn om iedereen weer te zien, dan samen te zingen en te dansen. 
Dus dansten we in een reuze polonaise het nieuwe schooljaar tegemoet. 
 

Ook de jaarlijkse boekentaswijding kaderde hierin. Meneer de Deken wijdde onze 
boekentassen en wenste ons een fijn jaar vol vriendschap waarin we samen spelen en samen 
leren.  
 

En toen...luidde onze oude vertrouwde schoolbel...Tijd om met onze nieuwe juf of meester 
naar ons nieuwe klaslokaal te vertrekken en er met volle moed tegenaan te gaan voor een 
schooljaar lang spelen, leren, dansen, vieren, groeien… 
 

 



Oudervereniging 

Wat vliegt de tijd toch voorbij!  Ondertussen is het al volop herfst en toch lijkt het nog maar 
gisteren dat we met onze oudervereniging aan ons nieuwe werkjaar begonnen. 

Eind augustus stonden we weer paraat met een deel van onze groep om de kinderen op de 
openschooldag te voorzien van een lekker drankje, en om de nieuwe ouders warm te maken 
voor onze werking.  De reacties waren positief, er zijn weer een deel ouders bijgekomen die 
het verslag van onze vergaderingen willen ontvangen, anderen die willen helpen bij 
activiteiten en nog anderen die zich willen engageren om naar de vergaderingen te komen.  
Bij ons kies je namelijk hoever je engagement gaat… ieder doet naar eigen kunnen en 
beschikbare tijd! 

Als oudervereniging stonden we er ook dit jaar weer op om onze leerkrachten op “Dag van de 
leerkracht” in de bloemetjes te zetten.  Op HUN dag stond er taart klaar in de leraarskamer.  
Gewoon om even onze dankjewel uit te spreken.  Jullie zijn dag in, dag uit in de weer voor 
onze kids.  En jullie doen dat goed!! 

In oktober was het dan tijd voor onze chocoladepuzzelzoektocht.  De eerste tocht aan onze 
nieuwe schoolgebouwen.  Tijdens de tocht waren er voor de kinderen een paar opdrachten 
voorzien en kon iedereen snoepen van iets lekkers… Natuurlijk uit chocolade.  Na de tocht 
stond puzzli de beer de wandelaars op te wachten en kregen ze boven in de polyvalente zaal 
nog iets lekkers.  Daar kon iedereen ook nog wat verfrissend drinken (het was één van de 
laatste zonnige dagen in oktober) en een heerlijke hotdog verorberen.  Het was een succes! 

En nu kijken ook wij uit naar de volgende activiteiten die we weer op poten gaan zetten.  
Jullie horen zeker nog van ons!!!!!  En wie weet…tot gauw! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Dag iedereen, 

Zoals afgesproken hebben we een mooie foto gemaakt van al de kinderen die ons, blauwe 
Parkie en mij, een kaartje of een mooie tekening zouden sturen als we tijdens de grote 
vakantie hier op school bleven logeren!  

Hartelijk bedankt 
hiervoor, we vonden het 
super!!! Al de 
tekeningen en kaartjes 
versieren nu ons nest in 
de boom! 

Nu moeten we wel 
toegeven dat we niet de 
hele vakantie hier zijn 
gebleven. Niet dat het 
niet goed was hier hoor, 
oh nee, het was 
geweldig!!! Als het 
mooi weer was konden 
we fijn buiten spelen: in 
de zandbak, op de 

bergjes, bij de paddenstoelen, fietsen op het beton, … echt heel leuk! Als het weer minder 
goed was konden we met al dat mooi speelgoed in de supermooie klasjes spelen. We hebben 
ons zeker geen moment verveeld. Blauwe Parkie kon in het bed rusten, herstellen en snurken. 
Hij is ondertussen alweer goed hersteld van zijn botsing tegen de grote boom! Vliegen is nog 
wat moeilijk maar het lukt. Maar, weet je, we kregen een beetje heimwee! We misten onze 
vrienden van het Toekabos toch wel heel erg. We hebben het niet zolang kunnen volhouden. 
Wij begrijpen niet goed dat jullie mekaar twee maanden lang kunnen missen. Dan missen 
jullie jullie vrienden toch ook wel heel hard, niet? Dus… eigenlijk zijn we allemaal blij dat 
het schooljaar weer gestart is. Wij zijn ondertussen alweer eens op bezoek gekomen en 
hebben gezien dat iedereen er weer met volle goesting aan begonnen is! Tot binnenkort weer 
eens. 

Groetjes, 

Toeka 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

Brief aan de ouders schooljaar 2017-2018 

 

 

Informatie over de werking van het CLB (=Centrum voor Leerlingenbegeleiding) 

 

 

Wie zijn wij? 

We bieden gratis informatie, hulp en begeleiding aan leerlingen, ouders en school. We werken samen met de school, maar 
we behoren er niet toe. Je kind kan dus gerust los van de school bij ons terecht. Let wel: dat kan enkel bij het CLB dat 
samenwerkt met de school waar je kind ingeschreven is. 

 

Sluitingsperiodes  

 

• Kerstvakantie: van maandag 25 december 2017  t.e.m. zondag 07 januari 2018 – het centrum is wel 
open op woensdag 27 december 2017 en op vrijdag 5 januari 2018 

• Paasvakantie: van maandag 02 april 2018 t.e.m. zondag 15 april 2018 
• Feest van de Arbeid: dinsdag 1 mei 2018 
• Onze Lieve Heer Hemelvaart: donderdag 10 mei 2018 
• Pinkstermaandag: 21 mei 2018 
• Feestdag van de Vlaamse Gemeenschap: woensdag 11 juli 2018 
• Zomervakantie: gesloten van maandag 16 juli 2018 tot en met woensdag 15 augustus 2018 

 

Het schoolteam verbonden aan deze school bestaat uit:  

 

Noëlla Miguet  schoolarts   noëlla.miguet@vclblimburg.be  

Liesbeth Caymax  verpleegkundige   liesbeth.caymax@vclblimburg.be 

Anick Geerdens  maatschappelijk werkster  anick.geerdens@vclblimburg.be 

Karen Corstjens  psycho-pedagogisch werkster karen.corstjens@vclblimburg.be  

 

 

VCLB NOORD-OOST-LIMBURG 
Vrij Centrum voor Leerlingenbegeleiding  
Grauwe Torenwal 11 – 3960 Bree  
Tel.: 089 469730  
bree@vclblimburg.be 
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Waarvoor kan je bij ons terecht?  

• als je kind ergens mee zit of zich niet goed in zijn vel voelt; 
• als je kind moeite heeft met leren; 
• voor studie- en beroepskeuzehulp; 
• als er vragen zijn over de gezondheid van je kind, lichaam...  
• met vragen over inentingen; 
• met vragen over vriendschap, verliefdheid en seksualiteit. 
 

Een deel van wat we doen is verplicht.   

Je kind moet naar het CLB... 

• op medisch onderzoek; 
• als je kind te vaak afwezig is op school (leerplicht); 
• voor een overstap naar het buitengewoon onderwijs; 
• om vroeger of net later aan de lagere school te beginnen; 
• bij een niet zo voor de hand liggende instap in het eerste leerjaar A of B van het secundair onderwijs. 
 

Op onderzoek: het medisch consult 

• 1ste kleuterklas   3-4 jaar     
• 2de kleuterklas 4-5 jaar 
• 1ste lagere school  6-7 jaar  
• 3de lagere school  8-9 jaar  
• 5de lagere school  10-11 jaar 
• 1ste secundair  12-13 jaar 
• 3de secundair  14-15jaar 
 

Elke leerling moet verschillende keren op onderzoek bij de CLB-arts en verpleegkundige. Die onderzoeken zijn verplicht. In 
het gewoon onderwijs is dat in vaste leerjaren, in het buitengewoon onderwijs in de 1ste en 2de kleuterklas en verder om 
de twee jaar. Ook bij leerlingen die het eerste jaar beginnen in het deeltijds onderwijs of een erkende vorming aanvatten, 
voert de CLB-arts een medisch onderzoek uit. 

Tijdens het onderzoek mag je kind aan de verpleegster en de dokter altijd vragen stellen. Je kunt ook met de dokter een 
afspraak maken op een later tijdstip.  

Je kunt de onderzoeken door een andere arts laten uitvoeren, maar daar zijn enkele voorwaarden aan verbonden. Die vraag 
je best aan je CLB. 

 

Inentingen 

Het CLB biedt gratis inentingen aan. Daarbij volgen we het ‘vaccinatieprogramma’ dat door de overheid is aanbevolen.  

Om ze te krijgen moeten de ouders toestemming geven. 

Met vragen over vaccinaties of medische problemen die een weerslag hebben op het schoolfunctioneren kan je telefonisch 
of per mail terecht bij de schoolarts. 

 

Welke inentingen kan je kind krijgen? 

• 1ste lagere school 6 / 7 jaar Polio (Kinderverlamming), Difterie (Kroep), Tetanus (Klem), 
Kinkhoest 

• 5de lagere school 10 / 11 jaar Mazelen, Bof (Dikoor), Rubella (Rode hond) 

• 1ste secundair 12 / 13 jaar Hepatitis B (Geelzucht) 2x indien nog niet eerder gebeurd 

Voor de meisjes: Baarmoederhalskanker 2x 

• 3de secundair 14 / 15 jaar Difterie, Tetanus, Kinkhoest 



Betreffende besmettelijke aandoeningen: 

Als je kind een besmettelijke ziekte heeft die vermeld staat in de schoolbrochure moet dit gemeld worden aan de directie 
van school of schoolarts van het CLB. De CLB arts zal de nodige maatregelen nemen om verdere besmetting te voorkomen.  

 

CLB-dossier 

Als je kind bij ons voor begeleiding komt, dan maken we een dossier. Daarin komt alles wat met jouw kind en de 
begeleiding te maken heeft. We houden ons uiteraard aan enkele regels: 

• In het dossier komen enkel gegevens die nodig zijn voor de begeleiding.  
• We behandelen de gegevens met de nodige discretie en zorgvuldigheid.  
• We houden ons aan het beroepsgeheim en het ‘decreet rechtspositie minderjarigen’.  

 

Het dossier inkijken?  

Vanaf 12 jaar mag je kind dat meestal, maar hierop bestaan enkele uitzonderingen. Ouders of voogd mogen het dossier dan 
enkel inkijken met de toestemming van de leerling. Is je kind jonger dan 12 jaar, dan mag je als ouder of voogd het dossier 
inkijken. Dat geldt wel niet altijd en ook niet voor het volledige dossier. Voor gezondheidsgegevens bijvoorbeeld beslist de 
arts.  

Je kunt een kopie vragen van de gegevens die je mag inkijken. Inkijken gebeurt wel altijd samen met een gesprek om uitleg 
te geven. Die kopie is erg vertrouwelijk en mag niet voor iets anders dienen dan jeugdhulp.  

Je kunt vragen om sommige gegevens niet in het dossier op te nemen. Daarvoor moet je wel een ernstige reden hebben. 
Het mag bovendien niet gaan om gegevens die we verplicht verwerken, zoals de resultaten van de medische onderzoeken.  

 

Naar een andere school 

Als je kind naar een andere school gaat, dan gaat het dossier naar het CLB waar die school mee samenwerkt. Je kunt je 
daartegen verzetten maar sommige gegevens geven we verplicht door. Dat kan je niet weigeren: identificatiegegevens, 
gegevens over leerplicht, inentingen, medisch onderzoek en de opvolging hiervan. 

Als je niet wil dat het hele dossier naar het nieuwe CLB gaat dan moet je dat binnen de 10 dagen na je inschrijving in de 
andere school schriftelijk laten weten aan je (oude) CLB. Dat moet zo snel omdat je dossier anders automatisch verhuist 
met je inschrijving.  

 

En later? 

We houden het dossier van je kind minstens 10 jaar bij op het CLB, te tellen vanaf het laatste medisch consult. 

 

Namens de medewerkers van VCLB NOL 

 

Directeur 

Marie-Rose Defour 

 

marie-rose.defour@vclblimburg.be 

 

Bemerking: 

Beste ouder, indien deze brief niet duidelijk is, neem dan gerust contact met ons op en stel je vraag.  We helpen je heel 
graag verder. 

 

mailto:marie-rose.defour@vclblimburg.be


De politie kwam dit jaar onze fietsen ook al controleren. Al de fietsen moeten in orde zijn om 
veilig naar school te rijden. Wie wou kon zijn of haar fiets ook laten labelen. De fietsen 
werden van stickers voorzien en hopelijk vinden we zo later onze ‘verloren’ fiets snel weer 
terug!  
Dank je wel politie en stadsvrijwilligers! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mie fluo flits 
 
Ieder jaar als de donkerdere dagen aankomen 
komt Mie fluo flits ons een bezoekje brengen. 
Ze zag er weer ‘schitterend’ uit in haar 
opvallende fluo outfit!  
 

Mie fluo flits dacht dat ze super zichtbaar zou 
zijn in het verkeer met haar fluovestje maar…. 
met de schooltas op haar rug zagen we bijna 
niets meer van haar fluovest!!! 
Gelukkig had Mevr. Directrice daar een 
prachtige oplossing voor. Ze had van de fifty-
one club ‘de dommel’ fluo boekentassen 
hoesjes gekregen voor al de kinderen van de 
school en natuurlijk ook ééntje voor Mie Fluo 
Flits!  
Mie fluo flits was in de wolken!!! Ze kon weer ‘veilig en zichtbaar’ de straat op! 
 

Al onze kinderen hebben ook een fluo hoesje gekregen om over hun schooltas te trekken 
want we willen dat ook onze kinderen ‘veilig en zichtbaar’ zijn in het verkeer. 
Dankjewel FIFTY-ONE club!!! 
 

Om de kinderen meer te stimuleren om 
fluo te dragen in deze donkerdere 
periode van het jaar organiseren we 
samen met Mie Fluo Flits enkele 
tombola-dagen! Mie Fluo Flits zal op 
sommige dagen ‘s morgens aan de poort 
staan om te kijken of de kinderen 
voldoende zichtbaar zijn in het verkeer. 
Wie slaagt, krijgt van haar een lotje en 
uit al de lotjes worden dan 6 winnaars 
getrokken, 3 kleuter en 3 kinderen van de 
lagere school. Deze geluksvogeltjes 
krijgen van haar dan een mooi cadeautje! 

 

 

 

 

 

 

 



Victor op bezoek in het 1ste 
leerjaar 
 
Victor heeft een machine . 
Waar zou die voor dienen? 
Bij groen is het OK, 
bij rood zit het niet mee. 
 
Sofietje voelt zich rood, 
haar tas ligt in de goot. 
Victor helpt en dat is groen. 
Misschien krijgt hij nu een dikke 
zoen? 

 

Het tweede leerjaar op herfstwandeling! 

Op donderdag 19 oktober ging het tweede leerjaar op herfstwandeling in natuurgebied ‘In den 
brand’ te Hechtel. 
Onder een stralende zon werden de kinderen ontvangen door “boswachters” Sofie, Lisa en 
Jan. 

Samen met de boswachters besloten de leerlingen om de uitdagingen van de ‘Helden van 
Ketnet’ aan te gaan. 
Zo maakten ze heerlijke herfstmaaltijden (met blaadjes, nootjes, takjes... ), gingen ze 
geblinddoekt het bos verkennen en leerden ze hoe ze zich konden camoufleren! 

Na een kort speelmomentje in de mooie natuur was het jammer genoeg alweer tijd om naar 
huis te gaan. 
Het was een fijne dag waar we nog lang aan zullen terugdenken! 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



Iedereen is anders 

De leerlingen van het 3de leerden tijdens de godsdienstles dat we allemaal verschillend zijn. 
Hierover maakten zij mooie gedichten. Hier volgen enkele van de vele mooi werken van de 
derdeklassers.  

 

Ik ben anders 
Niemand is hetzelfde 
Ik ben een meisje,  
en jij een jongen 
Ik heb sproetjes 
en jij niet 
Ik ben klein 
en jij groot 
Maar het is fijn om anders te zijn 
 
                                       Elena en Marie – Lore 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ik ben bruin 
Jij bent blond 
Het maakt allemaal niet uit 
jij bent groot 
en ik ben klein 
Als we maar vrienden zijn 
Wij zijn vrienden voor elkaar 
Als iemand ons pijn doet 
helpen wij mekaar 

                         Lars, Janne en Dieter 

 

Jij bent anders 
en ik ook 

Iedereen is anders 
niemand is hetzelfde 

Ik ben ik 
en jij bent jij 

Ik ben anders dan iedereen 
en iedereen is anders dan mij 

en samen is iedereen blij 
                                          

                                                    Lani en Lasse 

 

Iedereen is anders 

Niemand is gelijk 

Jij bent een jongen  

en ik ben een meisje. 

Jij hebt bruine ogen 

en ik blauwe 

Jij bent verlegen 

en ik ben blij 

En toch lijk jij  

een beetje op mij 
 

Zoë en Neel 



Naar het park 

De leerlingen van het derde leerjaar leerden in de klas over het park. We brachten hiervoor 
ook een bezoek aan een park in de buurt van de school.  
In het park moesten de leerlingen verschillende opdrachten uitvoeren. We bekeken welke 
bomen er in het park stonden, we zochten naar verschillende soorten planten in het park.  
Ook werd er gespeurd naar sporen van dieren die in het park leven. We vonden zelfs 
elementen die niet echt thuishoren in een park zoals een goal. 
 
In de klas gingen we hier verder op in. We leerden onder meer dat een park aangelegd wordt 
door mensen.  
We kennen ook de verschillen tussen een plataan en een tamme kastanje en het verschil tussen 
een koolmees en pimpelmees.  
Dat sommige dieren levende jongen krijgen en anderen een ei leggen is voor de leerlingen van 
het derde leerjaar ook geen geheim meer.  

Het park is voor ons nu een open boek.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Het kunstwerk: fase 1 

Op woensdag 18 oktober trok het vierde leerjaar met klas 4 A naar het atelier van Halil, 
keramiekkunstenaar in Meeuwen. Juf Marianne, zelf cursiste keramiek,  ging op haar vrije 
dag mee om de kinderen te helpen en te begeleiden.  

We werden zeer hartelijk ontvangen door Halil. Hij stelde zichzelf voor legde het doel van 
ons bezoek uit. We gaan een kunstwerk maken om in de gang van onze school op te 
hangen. Het bestaat uit drie grote eenheden : buizen, mannetjes en bollen. De bollen, in 
verschillende maten, stellen de talanten van de kinderen voor.  Ons eerste bezoek wordt 
ingevuld met het maken van de bollen uit drie soorten klei. 

De kinderen kregen een schortje aan en namen plaats aan de grote werktafel. Per twee kregen 
ze mallen waarin de bollen gemaakt moesten worden. Als de mal gevuld was met klei werden 
ze per twee aan elkaar geplakt. Het plakken gebeurde door het krassen met een vork en de klei 
bevochtigen met water. De overtollige klei moest weggeschraapt worden en als de bol 
helemaal klaar was, mocht die op een mousse gelegd worden. Halil zal de bollen in een grote 
oven bakken en dat duurt wel acht uur! 

Iedereen maakte twee halve bollen en met de overschot van de klei mocht er vrij geboetseerd 
worden. De eigen werkjes mochten in doosjes mee terug naar school. Het andere vierde 
leerjaar gaat ook nog bollen maken. Het volgende bezoek wordt gewijd aan het maken van de 
mannetjes. 

We kijken al heel hard uit naar ons tweede bezoek en zijn super benieuwd naar de gebakken 
bollen. 

Ons kunstwerk zal zo in verschillende fases gemaakt worden en het resultaat zal ongetwijfeld 
fantastisch worden! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het 5de leerjaar volgens de leerligen van 5B 

 

 

 

Sneeuwklas 
 
Dit schooljaar is het eindelijk zo ver dat het 5e en 6e leerjaar samen met 
hun juffen en meesters op sneeuwklas gaan! Iets waar de kinderen al zo 
lang naar uitkijken en ook nog jaren over zullen praten! 
Op zaterdag 27 januari vertrekken we ‘s avonds richting Italië en op 
zondag 4 februari komen we ‘s morgens weer in Peer aan. 
We verblijven daar in het 3sterren Hotel Santoni in het prachtige 
skigebied van Fucine/ Folgarida - Marilleva in Italië.  
Mochten jullie al een beetje nieuwsgierig zijn, kan je het hotel en info 
over het skigebied altijd opzoeken en bekijken op volgende sites: 
www.ski.it   en   www.hotelsantoni.net 
In het schoolkrantje van Pasen zal je hierover alles kunnen lezen en vast enkele leuke kiekjes 
kunnen bekijken. 
 

 

 

http://www.ski.it/
http://www.hotelsantoni.net/


 

 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 



Wist je datje: 
 

• De leerlingenraad alweer voor de eerste keer is samengekomen o.l.v. juf Marjolein. 
Elke klas van het lager heeft één vertegenwoordiger gekozen om te zetelen in die raad: 
1A Marie, 1B  Tibe, 1C Ties , 2A Annelotte, 2B Kay, 2C Nio, 3A  Marie-Lore, 3B 
Roos, 4A Maxim, 4B Mathias, 5A Mats, 5B Diede, 6A Siebren, 6B Lynn. Zij komen 
een 5-tal keren per jaar samen om problemen en/of initiatieven te bespreken.  

• Van Allerheiligen tot Pasen kunnen onze kinderen op maandag genieten van heerlijke 
soep tijdens de middag voor 1 jeton. 

• De leerlingen van het 4e leerjaar krijgen typ-les met de methode Typ-10! Zo kunnen 
ze dan blind leren typen op een speelse manier tijdens de les o.l.v. de klasleerkracht. 
Zo moeten ze na school geen typ-lessen meer volgen. 

• We hebben 2 nieuwe leden mogen verwelkomen in de schoolraad: Gerda Witters en 
Lea Peeters. Alvast bedankt! 

• De oudervereniging heeft een heel mooie kalender gemaakt met foto’s van alle 
klassen. Dank je, Nordine, voor deze leuke kiekjes! Deze prachtige en praktische 
kalenders zijn te koop voor €7,50 per stuk.  

• Op 5 oktober ‘de dag van de leerkracht’ trakteerde onze oudervereniging het hele team 
op heerlijke taart! Bedankt voor de lekkere verrassing! 

• De politie voerde in de maand oktober fietscontroles uit. Een fiets die in orde is, is een 
veilige fiets. Dank aan de politie voor deze actie!  

• Bedankt ook aan de Stad, die onze fietsen gratis van labels kwam voorzien! 
• Op vrijdag 27 oktober vierden we St Krispijn , de patroonheilige van de leerlooiers. 

We zijn met alle kinderen gaan zingen bij schoenwinkel ‘De Backer’ en ‘Belle 
Scarpe’. Van ‘Uw vakman’ hebben we snoep gekregen en uitgegooid aan school. Heel 
erg bedankt voor al dat lekkers! 

• Woensdag blijft ook dit jaar onze fruitdag. Maar vanaf dit jaar brengt elk kind zijn 
eigen stukje fruit mee! Lekker en gezond! 

• Op woensdag 25 oktober hielden we een herdenkingsviering voor alle overledenen 
van onze school. Ook de oud-leerkrachten werden hierop uitgenodigd en konden 
gezellig bijpraten bij een tasje koffie. 

• Er vonden al heel wat ouderavonden en openklasdagen plaats. In de loop van de 
maand november zijn er nog enkele klassen die de deuren open zetten. 

• Midden september werd een interactieve voorstelling ‘Victor en zijn goedgevoel 
machine’ opgevoerd voor de kinderen van het 1ste leerjaar. Samen met Victor gingen 
de kinderen op zoek naar ‘groene’ en ‘rode’ gedragingen , gedachten en gevoelens of 
naar aanvaardbaar en onaanvaardbaar gedrag.  

• We zijn nog altijd blij met lege batterijen en inktpatronen. Hoe meer we verzamelen, 
hoe meer punten we krijgen om materialen aan te kopen. Ook verzamelen we nog 
steeds plastieken dopjes. Deze actie wordt georganiseerd door de stad ten voordele van 
de blindegeleide honden.  

• In het begin van het schooljaar heeft u een aanvraagformulier ontvangen om een 
schooltoelage aan te vragen. Mocht u daarover vragen hebben dan kan u steeds bij de 
directie terecht of op www.schooltoelage.be  

• Op maandag 23.10 nodigden we alle ouders uit die een kindje hebben dat na de 
herfstvakantie of na nieuwjaar naar school mag komen. Ze kregen info over de 
schoolwerking en konden een kijkje nemen in de kleuterklasjes. We kijken er alvast 
naar uit om jullie kleine spruit te verwelkomen! 

• Enkele leerlingen van het 5e en 6e lj. helpen ‘s middags in de eetzaal van de 
kleutertjes. Na de herfstvakantie krijgen we extra hulp van de leerlingen van het 
Agnetencollege. Dank je wel!  



• Op 22 november nodigen we alle grootouders van de kleuters uit om een kijkje te 
komen nemen in de klasjes van hun kleinkinderen. Ook is er dan de gelegenheid om te 
genieten van een tasje koffie en mee te doen met de tombola. 

• Op 1 september 2017 telde onze school 137 kleutertjes en 280 kinderen in het lager. 
We startten dus met in totaal 417 ‘mAgneetjes’ 

• Onze school gaat in de week van 6 tot 10 november (direct na de herfstvakantie) een 
inzamelactie organiseren voor kledij. Indien u nog draagbare kledij en schoenen heeft, 
dan zijn we daar heel blij mee! De opbrengst wordt berekend per kilo en is voor onze 
school. Nu al dank voor het inzamelen! 

 

 

Veldloop 
 
Op donderdag 28 september vond de jaarlijkse veldloop plaats waarbij alle scholen van Peer 
deelnamen. Aan de voetbalterreinen van Peer SV werd een mooi parcours uitgestippeld. De 
leerlingen van de 1ste graad liepen een ronde van 650 m en de leerlingen van de 2de en 3de 
graad liepen 950 m. De jongens en meisjes liepen apart en elk jaar werd nog eens 
onderverdeeld in twee nl. geboren van januari tot juni en geboren van juli tot december. Zo 
komen we aan 24 reeksen gedurende de ganse dag. 
In de voormiddag kwam het 1ste en 2de leerjaar aan de beurt en in de namiddag moest de 2de en 
3de graad lopen. 
Onze leerlingen hebben het voortreffelijk gedaan. Maar liefst 25 medailles werden er 
gewonnen (1ste, 2de of 3de plaats.) 
Proficiat aan iedereen voor de inzet want deelnemen  is nog altijd belangrijker dan winnen. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


