
 

Beste ouders, grootouders en sympathisanten, 

Het eerste trimester in onze nieuwe school! Samen leven en leren in een mooi en modern 
gebouw. Een geweldige en prachtige ervaring.  Met het hele team werken we alle dagen aan 
een goede school- en klassfeer. Soms zijn we nog wat zoekend, zeker wat de speelplaats 
betreft maar we staan niet stil. Op de speelplaats zijn bomen en struiken aangeplant en we 
bekijken de mogelijkheid om nog speeltoestellen te zetten. Ook maatregelen voor een betere 
verkeersafwikkeling zijn besproken en worden binnenkort gerealiseerd. 

Tijdens dit  tweede deel van het eerste trimester zijn er een aantal opvallende 
schoolactiviteiten geweest: de Fluo-show en het bezoek van de Sint. U kan hier alles over 
lezen in dit krantje.  

Een werkgroep van leerkrachten is bezig om het project Kunst (van 13 tot 17 februari) uit te 
werken. De kinderen zullen die week de gelegenheid krijgen om aan heel wat workshops deel 
te nemen o.a. Afrikaans dansen, ballet,  schilderen op canvas, zentangle, werken met 
houtskool, creatief zijn met muziek, bezoek aan Breugelmuseum, bezoek aan het 
Boenderbos…  

Maar eerst gaan we genieten van de kersttijd. Moge het een tijd zijn van onthaasten en tijd 
voor elkaar. 

Warme, zalige kerstdagen toegewenst en een goede gezondheid voor 2017! 

Directeur Els 
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Advent:  
Het thema van de Advent was  : “Samen sterk”, “Samen tegen 
armoede” 
Elke week kwamen alle kleuters samen rond de Adventkrans en werd 
er een kaarsje aangestoken,  werd er een liedje gezongen en kleurden 
we een kaarsje op de aftelkalender. Daarna werd er een kort 
toneelstukje voor de kleuters  gespeeld door de juffen. 
Robby werd gespeeld door juf Els L., Lena door juf Katrien, Jeroen door juf Lieve, Fatmira 
door juf Martine, de juf door juf Annick 
De Basisideeën verspreid over de  4 weken van de Advent: 
-> een kerstfeest organiseren. Wat is er allemaal nodig ? 
De kinderen krijgen van de juf de opdracht om samen een gezellig kerstfeest te 
organiseren.    
-> verschillende ideeën van verschillende mensen met een verschil van financiële middelen. 
De kinderen zien dit eerst niet zitten om Fatmira daaraan deel te laten nemen en willen het 
groots aanpakken met dure dingen. 
-> het samen brengen van ieders inbreng naar ieders kunnen 
Maar wanneer Fatmira voorstelt om met haar mama samen koekjes te bakken voor het 
Kerstfeest zijn de kinderen toch enthousiast over Fatmira’s bijdrage en zien ze in dat het 
allemaal niet zo veel geld moet kosten om er toch een gezellig Kerstfeest van te kunnen 
maken. 
-> leidt tot een gezellig Kerstfeest. 
Het wordt een gezellig Kerstfeest op school waarbij alle kinderen betrokken zijn. 

Er leefde eens een brandend kaarsje 
Het was liefdevol en wijs 

Het wilde de wereld graag verlichten 
Pakte z’n koffer en ging op reis 

 
Hij droeg zijn vlammetje met vreugde 

En deelde rijkelijk om zich heen 
De warmte die er voelbaar werd 

Stroomde vrij voor iedereen 
 

De mensen werden hierdoor gelukkig 
En vrede was werkelijk in de maak 

Het kaarsje had met zijn intentie 
De mens diep in zijn hart geraakt 

 
Zonder dat hij in  kracht verminderde 

Straalde hij tot in de lucht 
Waar hij dan ook maar binnenkwam 

Sloeg het donker op de vlucht 
 

Prettige Kerstdagen en een Gelukkig Nieuwjaar. 
 

 

 



Mooi gedroomd..... 
 
Dromen doet leven....Ieder van ons heeft mooie dromen....Zo ook de leerlingen uit de klas van 
Robby, ieder heeft een andere droom. Met hun wensen konden we tijdens de wekelijkse 
adventsopeningen kennis maken. 
Hij droomde  van een nieuwe, leuke speelplaats..... Door de handen in elkaar te slaan hebben 
ze hun droom kunnen realiseren. Tarif een klasgenoot droomt dan weer van een 
verblijfsvergunning, want hij is moeten vluchten uit Syrie, vluchten voor de oorlog. Fatmira 
droomt van een vreugdevol kerstfeest voor idereen . Lena hoopt dat ze bij Vincentius iets 
lekkers krijgen zodat zij ook een lekker maal kunnen bereiden om samen met het hele gezin 
Kerstmis te vieren. Hopelijk hebben we door onze inzamelactie van droge voeding en 
kinderschoenen dromende mensen hun wensen doen uitkomen. Samen staan we sterker. We 
wensen iedereen een zalig, vredevol en vreugdevol Kerstmis toe. 
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Nieuws uit de oudervereniging 
 
Een ontspannende vergadering. 

Nadat we bij onze eerste vergadering met heel veel nieuwe 
leden elkaar een beetje hadden leren kennen, tussen het echte vergaderen door, leek het een 
paar gevestigde waarden binnen de oudervereniging een leuk idee om eens een ontspannende 
activiteit te ondernemen. 

En wat was het geslaagd!! Met een klein 20tal waren we. Allemaal mama’s of papa’s of 
leerkrachten die op een ludieke wijze eens een ontspannende avond te gemoet gingen. In de 
uitnodiging stond gelieve casual gekleed te komen, uzelf te voorzien van een zaklamp en een 
fleecedekentje. 

Iets na 20u wisten we waarom. We gingen een tocht door de verlaten oude 
Kloostertuingebouwen aanvatten. In veel verschillende klassen stonden opdrachten klaar. 
Gaande van pictonary tot de slimste mens tot rijstoverlopertje tot boven op de pikkedonkere 
zolder pakjes gaan zoeken. Allemaal opdrachten om zoveel mogelijk letterkoekjes te 
verzamelen. Ook die letterkoekjes hadden we als laatste opdracht nodig. Op Bicycle van 
Queen werd er bij iedere “Bike” of “Bicycle” verwacht dat we een letterkoekje aten! My god 
wat komt dat woord dikwijls voor!!!!! 

Gieren van het lachen deden we. 

We sloten af met het openen van de pakjes want dat waren allemaal lekkere versnaperingen 
die we heerlijk naar binnenspeelden in Els Craeghs haar oude bureau. 

Een activiteit die ons afscheid deed nemen van de oude bouw en die ons als groep dichter bij 
elkaar bracht! TOP!!!!!! Op naar nog meer plezante momenten!!!! 



      

 

 

 

 

 

Reeds enkele jaren differentiëren wij op school niet enkel naar beneden, maar ook naar boven 
door in het lager heel sterke leerlingen in een verdiepingsmap te laten werken tijdens 
rekenlessen waarvan zij de leerstof reeds bezitten.  

Vorig schooljaar startte ons team de 4-jarige opleiding tot Exentra-school om in elke klas de 
20% sterke leerlingen te stimuleren, uit te dagen, te prikkelen met verdieping voor het vak 
waar zij een voorsprong in hebben. Dit om sterke en hoogbegaafde leerlingen beter te kunnen 
opvangen, de valkuilen van verveling, onderpresteren, verminderde motivatie  te voorkomen 
waardoor geen hiaten in hun kennis sluipen en het watervaleffect in het secundair of hoger 
onderwijs vermeden kan worden. 

Vanaf dit schooljaar volgen we het tweede opleidingsjaar waar de differentiatie naar boven 
voor sterke kinderen op gebied van taal, WO en Frans centraal staat.  

Dit allemaal o.l.v. professor Tessa Kieboom, oprichtster van het CBO (Centrum voor 
begaafdheidsonderzoek), auteur van vele boeken rond leervoorsprong en hoogbegaafdheid, 
medestichter van Exentra. 

In dit verhaal zijn ook de ouders een belangrijke partner om constructief samen te werken aan 
de toekomst van hun kinderen. Daarom worden ook dit schooljaar alle geïnteresseerde ouders 
uitgenodigd op een ouderlezing. Hiervoor krijgen alle ouders nog een uitnodiging op Gimme 
maar u kan het nu al noteren: 

20 februari 2017 van 19 uur tot 20.30 uur in de basisschool De Boomgaard, Eerste straat 
19, 3680 Maaseik.  

(de scholen van Grote-Brogel, Kleine Brogel , Wijchmaal en een school van Maaseik zitten in 
onze groep. Daarom dat de lezing ook eens doorgaat in Maaseik en niet altijd in de omgeving 
van Peer) 

 



Sint op bezoek 

Wat moest de Sint zoeken dit jaar. Geen kinderen aan school Maarlo, geen kinderen aan de 
Kloostertuin en geen kinderen aan de Preud’hommeschool… maar allemaal aan één school 
…onze nieuwe school De mAgneet.  

De Sint en zijn 2 pieten waren onder de indruk van ons nieuwe gebouw. Nu moesten ze ook 
niet meer van de ene naar de andere school hotsen… Zelfs nu had Sint tijd om ’s middags een 
dutje te doen op het bedje in het zorglokaaltje dat voor de gelegenheid omgetoverd was tot 
Sintenkamer. 

Sint wist dat er ook dit jaar geen stoute kinderen waren! 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sint doet een dutje in het zorglokaal 



Mie Fluo Flits  
 
Juist voor de herfstvakantie kwam Mie op bezoek. Het regende hard en ze kwam holderdebolder 
binnengevallen. Ze was aangereden door een auto, juist voor de schoolpoort. Maar… die chauffeur 
had haar niet opgemerkt omdat ze een donkere regencape droeg.  
Mie vertelde dat haar hondje haar mooie fluo-cape kapot had gescheurd. Ze was daar zeer verdrietig 
over. Maar alle kinderen wilden haar helpen. Elke klas zou één of meerdere capes maken. Daarna 
rees het idee om Mie Fluo Flits uit te nodigen voor een echte fluo-show. Eind november was het dan 
zover. Mie was stomverbaasd over de mooie capes die de kinderen gemaakt hadden. Uiteindelijk 
moest Mie de mooiste kiezen. Ze koos voor de cape van de klas van juf Marianne en juf Nathalie. Een 
mooie maar ook zeer praktische cape. Ze paste Mie perfect! Klik hier voor meer foto’s 

  

 

https://www.youtube.com/watch?v=qyOdzbtC64o&list=UUQc_EpWpRrZm1f2FidVE91Q




Enkele sfeerbeelden uit het vijfde leerjaar A 
Herfstwandeling Mullemerbemden 

 

Kwastpoppen knutselen 

 



De kinderen van het zesde leerjaar verkochten van dinsdag 13 december 
tot en met donderdag 22 december heerlijke wafels, overheerlijke 
zandkoekjes en super lekkere cake.  Heel wat mama’s, papa’s, oma’s en 
opa’s werden ingeschakeld om al dat lekkers klaar te maken.  Zelf bakten 
we in de klas wafels, cake en koekjes.  
De opbrengst kwam volledig ten goede van ‘de Damiaanactie’, één van 
de goede doelen tijdens de warmste week van ketnet en studio Brussel.  
Om al die inspanningen te belonen, kregen we op maandag 19 december 
bezoek van ketnet. Ketnetwrapper Thomas en stand-upcomedian William 
Boeva zorgden voor een kort maar krachtig feestje op onze speelplaats. 

Deze actie heeft 576,25 euro opgebracht! Proficiat aan leerlingen, leerkachten en bakkende 
(groot-)ouders! 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto's en filmpjes van de warmste week: 
https://drive.google.com/drive/folders/0B7wp6eMC4n5WSWlBenVEanF4LUE?usp=sharing 

(Link kopiëren en plakken in de internetbrowser) 
 
Kerstwensen 6° leerjaar voor alle mensen: klik hier  

https://drive.google.com/drive/folders/0B7wp6eMC4n5WSWlBenVEanF4LUE?usp=sharing
https://drive.google.com/a/bsdemagneet.be/file/d/0B7wp6eMC4n5WOGNkeFQ1WmJRMGM/view?usp=sharing


Hockeytornooi 
 
Woensdag 7 december organiseerde SVS (Stichting 
Vlaamse Schoolsport) een hockeytornooi voor het 3de, 4de, 
5de en 6de leerjaar in de sporthal De Deuster te Peer. 
We schreven in met 7 ploegen: 4 ploegen van het 6de 
leerjaar, 1 ploeg van het 5de leerjaar, 1 ploeg van het 4de 
leerjaar en 1 ploeg van het 3de leerjaar. 
De school van Hechtel (Ter Duinen) en de scholen De 
Uitvlinder en ’t Perenboompje waren ook aanwezig. 
Na een sportieve namiddag werden de uitslagen bekend 
gemaakt. We gingen naar huis met in totaal vier trofeeën. 
Proficiat aan al de deelnemers. Op de foto’s zien jullie de 7 
deelnemende ploegen. 
 
 

                                          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Belangrijke data 2de en 3de trimester 2016-2017 
 
ma 26/12/16 – zondag 8/1/17: kerstvakantie 
woe 8/2/17: conferentie voor leerkrachten, geen school 
maandag 20/2/17: schoolraad 
maandag 27/2/17 – zondag 5/3/17: krokusvakantie 
maandag 3/4/17 – maandag 17/4/17: paasvakantie + paasmaandag  
zaterdag 22/4/17: 30+ fuif 
zondag 30/4/17: eerste communie                                
maandag 1/5/17: dag van de arbeid, vrij 
zondag 14/5/17: Moederdag 
zaterdag 20/5/17: schoolfeest vanaf 16 uur 
donderdag 25/5/17: Hemelvaartsdag, vrij 
vrijdag 26/5/17: brugdag, vrij 
zondag 28/5/17: Vormsel 
maandag 5/6/17: pinkstermaandag, vrij  
zondag 11/6/17: vaderdag 
maandag 12/6/17: schoolraad 
vrijdag 30/6/17: laatste schooldag, ’s middags begint de vakantie voor de kinderen 
 
Mededelingen/info 

- Elke maandag kunnen de kinderen een lekkere kom soep krijgen voor 1 jeton (= 
€0,50) Na Pasen stopt de soepbedeling 

- Er blijven heel wat spullen liggen aan school: brooddozen, mutsen,… Graag alles van 
naam voorzien! In de gang staat er een doos met verloren voorwerpen. Kom er gerust 
in graaien! 

- Laat uw kind goed zichtbaar met fluo naar school komen. 
- Bij verjaardagen kunnen de kinderen trakteren met een koek, stukje fruit… Geen 

speelgoedjes of potloodjes…! 
- Wij zijn nog altijd blij met lege inktpatronen en batterijen. 
- Indien u nog ergens een kinderfietsje heeft en niet meer gebruikt… wij zijn er heel blij 

mee. 
 

 

dinsdag 7 februari: info over het Agnetencollege aan de ouders van het 6de leerjaar  
zondag 12 maart van 13.30u tot 18.00u. 
 

 



Wistjedatjes 

- Toeka heeft in november en december een bezoek gebracht aan onze school. Hij was 
niet alleen want eindelijk heeft hij zijn nieuwe vriend Blauwe Parki meegebracht! 
Heel leuk!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- Elk jaar nodigen we nieuwe ouders uit op een algemene infoavond. Aan de hand van 

een powerpoint geven we de ouders info over de werking en visie van onze school. Op 
donderdag 17 november zijn heel wat ouders komen kennismaken. 

- We willen de Stad bedanken voor het leveren van de kerstbomen en het afhalen van 
het afval. 

- De kinderen hebben heel wat droge voeding verzameld voor St. Vincentius. De 
kinderen van het 1ste leerjaar bezorgden de pakketten en kregen uitleg over de werking 
van deze vrijwilligersorganisatie.  

- Op donderdag 15 december was er een buurtvergadering in de cafetaria van de nieuwe 
sporthal. De buurtbewoners werden uitgenodigd om geïnformeerd te worden over de 
laatste stand van zaken a.d.h.v. een powerpoint gebracht door Rik Schepers. Nadien 
werden ze getrakteerd op hapjes, aangeboden door Strabag. 

- Op donderdag 23 februari is het pizzaslag ten voordele van de sneeuwklas (2018) 
- We zijn heel blij met onze chauffeurs, busbegeidster, en 

PWA-hulp voor de eetzaal. Dank aan Henri Boutsen, 
Jos Vanoosterhout, Marcel Jeunen, Henri Goossens, 
Marc Teppers, Gerarda Loos, Katja Ramboer, Greet 
Wellens en Annemarie Richard (die inspringt als er 
iemand belet is.) In ons vorig schoolkrantje vergeten te 
vermelden: één van onze poetsvrouwen, Daisy 
Gubanski 



Nieuws vanuit het schoolbuscomité 

 
Namens het schoolbuscomité basisschool De Magneet in Peer had ik de eer om op 19 Dec 
2016 samen met Marc Teppers en Raf Van Helden een cheque van 500 euro in ontvangst te 
mogen nemen. Deze cheque werd ons overhandigd door serviceclub Fifty One 'De Dommel'. 
Dat de leden van deze club een warm hart hebben wordt oa bewezen door de bedragen die zij 
jaarlijks aan verschillende goede doelen uit de regio  
Peer - Hechtel Eksel overhandigen, voor 2016 was dit maar liefst 16.000 euro!  
 
Mede door de sponsoring van Fifty One ‘De Dommel’ worden de kosten voor het gebruik van 
de schoolbus zo laag mogelijk gehouden voor alle leerlingen van de basisschool. Hierdoor 
kunnen de kinderen veilig vervoerd worden vanuit de kerkdorpen naar de school, kunnen zij 
veilig naar het zwembad gebracht worden, kunnen de leerlingen deelnemen aan educatieve 
uitstappen enz...  
 
Zonder de steun van de vele lokale sponsors zou de kostprijs heel wat hoger zijn. Door de 
kostprijs laag te houden hoeft niemand uitgesloten te worden en kan de school "Wij" hard 
maken in de steeds hardere "Ik" wereld.  
 
Na de overhandiging van de cheque konden we kennis maken met de leden en andere mensen 
die zich inzetten voor goede doelen in het aangename en warme decor van restaurant 
“Fleurie” (Tevens lid van de service club)  
 
 
PS: Ouders die onze schoolbus wensen te sponsoren mogen ons steeds contacteren, waarvoor 
dank op voorhand !  

 

Vlnr Raf Van Helden – Nordine Nakkach – Marc Teppers – Mario Timmers 
Contact sponsoring schoolbuscomité: nordine.n@telenet.be of 0497/62.34.51 

 

mailto:nordine.n@telenet.be


 

 


