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1 september, de eerste maal de speelplaats betreden met 

jullie nieuw instappertje, staat zeker nog op het netvlies  
gebrand. Benieuwd naar wat het komende, eerste schooljaar 

zou brengen… Ook ik was één van die nieuwe instappertjes, 
ook benieuwd naar het komende schooljaar…   
En het heeft veel gebracht, héél veel gebracht!  

Ik leerde een heel groot team van gedreven medewerkers  
kennen. De kleuterleidsters, secretariaat- en ICT-

medewerkers, onderhoud- en opvangmedewerkers, leden 
van schoolbestuur, ouders in oudercomité of werkgroepen... 
Samen met, en mede dankzij hen, ben ik dankbaar terug te 

kunnen kijken op vele mooie momenten dit schooljaar: het 
kerstverhaal, gebracht door onze vestiging ‘toverimpe en 

musical in De Volkskring, een vernieuwde website en eerste 
“likes” op Facebook (Vind ik leuk!), een lentewandeling, drie 
prachtige schoolfeesten… Maar ook de dagdagelijkse  

activiteiten met toewijding en zorg gebracht 
naar jullie unieke dochtertjes of zoontjes toe 

waren vertederend. Afsluiten van een school-
jaar mag echter niet alleen achteruit blikken 

zijn. We  moeten  vooruit kijken met onze 
kleuterschool, mee evoluerend naar de  
toekomst toe.  Zorg voor de nieuwe instap-

pertjes volgend schooljaar maar evenzeer 
wakend over het groeiproces van al  

onze kleuters, samen met jullie, ouders en  
grootouders. 
Tot slot, geen “woordje”, maar een héél 

groot woord van dank aan één specifieke 
persoon: juf Christine De Paepe die vanaf 1 

september mag genieten van welverdiende 
rust. Christine was de eerste en de laatste op 
school. “La mama” die zorgde voor klein en 

groot, van opvang voor en na schooltijd, over 
de middagopvang tot piekfijn gepoetste  

lokalen. Conciërge ook van de geschiedenis: 
bolhoedjes van het schoolfeest zeven jaar 
geleden? Christine toverde ze in een mum 

van tijd tevoorschijn. We zullen ze missen, 
ons Christine.  

Beste mensen, dankbaar om het voorbije 
jaar en hoopvol kijkend naar een verdere 
mooie toekomst voor onze school wens ik 

jullie een prachtige, welverdiende vakantie 
toe. 

Van harte. 
Graag tot 2 september. 
Johan Bombeke    

Hoe snel gaat een schooljaar niet voorbij?  



Enkele maanden geleden  

vertelde onze Fenne fier 
dat zijn mama en papa 

gingen trouwen. Ook  
Mattis bracht een uitnodi-
ging mee naar de klas 

waarop stond dat zijn  
mama en papa gingen  

trouwen. Naargelang de 
tijd naderde zagen we dat 
onze prille bruidsjongens 

er steeds meer over  
vertelden en kriebels kregen. Ook ons jufke 

Veerle stapt weldra in het huwelijksbootje…. 
De keuze van een volgend thema was dan 
ook vlug gemaakt:” wij gaan trouwen!” 

De kleuters brachten allerlei materiaal mee 
naar de klas van mama’s en papa’s die al 

getrouwd zijn. Foto’s, bruidsluiers, hoeden, 
vieringboekjes, ringenkussentje en zelfs 

echte trouwringen. 
In onze klas zochten we 2 koppeltjes die 
graag met elkaar de grote stap zetten en 

trouw beloven voor de rest van hun …
schooljaar. 

De keuze was vlug gemaakt en de  
voorbereidingen voor de plechtigheid  
konden beginnen. Er moesten uitnodigingen 

gemaakt worden, versieringen, ringen, een 
openingsdans kiezen… Elke kleuter koos ook 

een taak. We hadden bloemenmeisjes nodig, 
ringendragers, een suite, fotografen, getui-
gen en “hapjesdragers” voor op de receptie. 

En natuurlijk ook een burgemeester! Onze 
burgemeester van dienst was meester  

Johan. 
Alle dagen werd er flink gewerkt en geoe-
fend. Eindelijk brak de grote dag aan…  

Sommige kleuters waren van thuis uit al 
mooi opgemaakt met schmink, haarlak en 

gel. In de voormiddag werden alle hapjes 
klaargemaakt en onze meisjes mochten nog 
eens langsgaan bij de manicure. 

De zenuwen bij onze feestgangers waren 
strak gespannen…  

In de namiddag werd iedereen mooi aange-
kleed en geschminkt. Ondertussen kwam 
meester Johan in de klas met zijn mooi  

kostuum. We toverden hem vlug om tot  
burgemeester met een echte sjerp.  

“Wauw, nu hebben we een echte  
burgemeester in onze klas!” 
 

In een mooie stoet stapten we naar 

het plaatselijk gemeentehuis (lees: 
de nieuwe containerklas). Op de  

melodie van de huwelijksmars  
stapten onze koppeltjes binnen voor-
afgegaan door de bloemenmeisjes die 

rode en witte bloemenblaadjes  
strooiden. Heel plechtig nam iedereen 

zijn plaats. Burgemeester Johan 
opende de ceremonie en onze bruiden 
en bruidegoms luisterden heel  

aandachtig waarna ze plechtig  
beloofden elkaar trouw te blijven tot 

het eind van het schooljaar. 
Na een duidelijke “ja” volgde het uitwisselen 
van de ringen en een zacht kusje. 

Hierbij kregen ze een warm applaus en 
mochten de getuigen nog tekenen. 

Daarna vertrokken we in stoet met de 
bruidsparen en burgemeester voorop door 

alle klassen richting receptie. Na de  
openingsdans werden de hapjes  
uitgedeeld en kon het feest losbarsten. 

Alle kleuters hebben er van genoten en dit 
schitterend gedaan. Nog een dikke proficiat 

aan de bruidspaartjes en een dankjewel aan 
burgemeester Johan voor de mooie  
ceremonie. 

Ook een dankjewel aan de ouders voor de 
kledij en materiaal en schepen Stijn voor het 

gebruik van zijn sjerp. 
Alle feestvierdertjes van 2e klkls Heiplas en 
juf Veerle en juf Gerda 

Bruiloftsklokken in onze klas…                                                  



Daar is de lente, daar is de zon ! 

Onze kleuters voelen de lentekriebels en trekken er op 

uit naar de lentetuin van onze school. Ze genieten met 
volle teugen van de vele kleuren en geuren die de  

lentebloemen te bieden hebben. In de hoeken van onze 
klas kan je de lente duidelijk ontdekken. De kleuters en 
peuters genieten van : het grasmaaien, bloemen  

maken, zaaien, de lenteschoonmaak,… 
Heel belangrijk is dat de Nellie en Cézarkes leren zorg 

dragen voor de zaden en de planten door die in het 
licht te plaatsen en ze af en toe water te geven. Dat 
vinden ze natuurlijk heel leuk ! 

Vele lentegroetjes van de Nellie- en Cézarklas (1A), 
Juf Nancy Droessaert. 

Ballen en ballonnen 

Strandballen, tennisballen, voetballen,  

volleyballen, kleine ballen en grote ballen, en 
natuurlijk ook ballonnen in alle  

kleuren en maten… 
 

Tijdens het thema “Ballen en ballonnen”  

hebben onze kleintjes op Heiplas fantastisch 
veel plezier gemaakt in onze ballen -  

en ballonnentent! 
 

Maar we hebben ook nog andere leuke  

dingen gedaan. Zo hebben we gestempeld 
met ballonnen, en hebben we leuke  

ballenspelletjes gespeeld!  
 

Juf Marth—peuterklas Heiplas 

 
 



Groene vingers in 3A 

De natuur veranderde,  lente begon te  

kriebelen, dus gingen we op exploratietocht 
in onze schooltuin ! We zagen knoppen aan 

de bomen, bloemen begonnen te bloeien… 
In de klas gingen we zelf aan de slag : we 
zaaiden radijsjes, pompoenen, zonnebloe-

men… 
We haalden de zaadjes uit een kiwi, lieten ze 

een weekendje drogen en op maandag  
hebben we ze in stekgrond gezaaid en in een 
serretje in de klas gezet. Nu was het  

afwachten… wanneer zou er iets gebeuren ? 
Alles kwam snel boven de grond…maar niet 

alles heeft het overleefd !  
Onze plannen om een moestuintje te maken, 
hebben we door het slechte weer laten  

varen. 
Momenteel hebben we nog 1 pompoen, de 

rest van onze groentjes en bloemen hebben 
het niet overleefd, maar van onze kiwi’s zijn 

er nog een 10-tal in onze klas. 
We hadden het ook over de insecten en hun 
nut voor de natuur en in onze tuin. 

We bouwden een insectenhotel. 
Thuis zochten we takjes en brachten die mee 

om in ons kistje te steken. In de klas gingen 
we aan de slag om bamboestokken door te  

zagen : geen gemakkelijke karwei, maar we 

hielden vol. De juf boorde gaten in een hout-
blok, dennenappels gingen in de kist en 

gaatjes werden opgevuld met stro. 
Ook bij meester Johan waren wij er als de 
kippen bij om vanaf dag 1, op 16 april, de 

eitjes in de broeikas te leggen. Het zou  
ongeveer 21 dagen duren voor ze uit zouden 

komen. Dit telden we na en duidden we aan 
op onze kalender. Af en toe sprongen we 
binnen op het bureau om te zien hoe  

meester Johan de eitjes keerde en of er al 
iets veranderd was… 

Na ongeveer 1 week hebben we samen de 
eitjes doorgelicht om te zien waar een  
kuiken in zat. Een donker eitje was bevrucht, 

een eitje dat het licht voorliet niet. 
Op 7 mei was het zover, een eerste kuiken-

tje had zich gemeld en in andere waren al 
barstjes. Toen ze allemaal uit het ei waren, 

zijn de kuikens verhuisd naar de garage, 
waar ze nog enkele dagen onder de lamp ge-
zeten hebben. Ondertussen lopen ze rond in 

een hokje en zijn ze al veel gegroeid. 
Prettige vakantie aan iedereen  

De natuurliefhebbers uit 3A ! 

Kleutersprokkels 
 de uier van een koe: ' een molker' (2A) 
 bij de vraag wat je papa voor werk doet , antwoordde een kleuter : " mijn pa-

pa...doet...eigenlijk...niets!" (2A) 
  zijn papa werkt op de PC en in de kleuters hun ogen is dat natuurlijk ' spelen'! 

 Mijn papa heeft een I-pad en ik heb een cars-bed (1A) 



Moeder- en vaderdag in 2A! 

In het BC “ Moeder- en Vaderdag” werden 

de mama’s en papa’s uitgenodigd om over 
hun werk of hobby te komen praten. Enkele 

bereidwillige ouders brachten een bezoekje 
aan onze klas tot grote vreugde van hun  
eigen kind én de andere kleuters! 

De eerste bezoeker was Christa, de mama 
van Daan. Haar hobby is tuinieren. Geladen 

met potgrond, schepjes, potjes en  
zonnebloempitten gingen de kleuters aan de 
slag: elke kleuter mocht om beurt zijn potje 

vullen met potgrond, een kuiltje maken met 
de duim, een zonnebloempit in het kuiltje 

leggen en het daarna weer dichtmaken. Dan 
werden de potjes gegoten zodat de pitjes 
zouden groeien! De klas leek wel een  

tuinbedrijf maar de kleuters vonden het 
spannend! Op het einde van de dag kreeg 

iedereen ‘zijn’ zonnebloem mee naar huis. 
Zouden ze nu al groter zijn? 

Het tweede bezoek kwam van Heidi, de  
mama van Siebe. Haar hobby is taarten 
bakken! Ze toonde ons foto’s van prachtige 

taarten: paastaarten met paashazen erop, 
aardbeitaarten, verjaardagstaarten, zelfs 

een échte Rikkitaart! Dan mochten de  
kleuters zelf aan de slag. De cakejes waren 
thuis al gebakken zodat we meteen konden 

versieren. En we hadden keuze te over:  
gekleurde hagelslag, suikerbolletjes, suiker-

hartjes, crème au beurre in vanille- en  
chocoladesmaak ( met nutella!) en zelfs 
fluogroene crème, en echte aardbeien! Heidi 

vertelde hoe ze de crème maakte. Ze had 
ook een ‘soort boetseerklei’ mee maar dan 

om op te eten! Het was gekleurde pasta die 
je kon uitrollen en dan er vormpjes uitdruk-
ken. De kleuters werden echter  

gewaarschuwd dat ze thuis niet van hun  
eigen boetseerklei mochten eten! Er werd 

gekozen, gerold, uitgedrukt, gestrooid,  
gelijmd(!) en versierd dat het een lieve lust 
was! Iedereen mocht er eentje maken en 

Lore, die er helaas geen lustte, mocht er 
eentje versieren voor de juf en voor Siebes 

mama! Die was net een echte juf!!Na de 
speeltijd werden de tafels bijeen geschoven 
en mochten we de cakejes ook opeten! Wat 

een feest! De ene was al wat guller geweest 
met versiering dan de andere en er waren er 

bij die naderhand een blauwe tong hadden! 
Dan werd de afwas gedaan zodat alles weer 
netjes mee naar huis kon. Wat een ‘keicoole’ 

voormiddag! 
 

Het derde bezoek was van Joost, de papa 

van Lander. Die kwam gitaarspelen en  
Lander was in zijn nopjes! Joost vertelde ons 

eerst hoe alles heette: snaren, akkoorden, 
plectrum, gitaarkast. De kleuters wisten het 
vlug! Daarna mochten ze met het plectrum 

over de snaren wrijven, terwijl Joost een 
paar akkoorden speelde. Maar oei! Het  

plectrum viel in de gitaarkast! Wat nu ge-
daan? Na wat schuif- en schudwerk kwam 
het gelukkig weer tevoorschijn, tot grote  

opluchting van…Kobe. Even later zongen we 
samen ‘ Mama sé’ van K3 en als afsluiter de ‘ 

Vrolijke Vrienden’. Dan was het alweer tijd 
voor het afscheid want papa Joost moest nog 
gaan werken! Nog een knuffel en een kus 

van Lander en een heel hartelijke dank van 
juf en de kleuters en weg was papa. 

Als laatste komt Annelies, de mama van  
Zenna ons nog op 21 juni Afrikaanse dansles 

geven! Daar kijken we heel erg naar uit! 
Een heel hartelijke dank van ons allen en wie 
de foto’s wil zien, kan op onze schoolwebsite 

een kijkje nemen! 
Juf Hilde en de kls van 2A 

 

 
  



Ons allereerste schoolfeest..... 

Zaterdag 1 juni was een heel grote dag.... 

ons allereerste optreden op een  
schoolfeest.... 

We hadden veel geoefend tijdens de turnles 
bij juf Nele en ook in de klas hadden we  
regelmatig onze hondenmaniertjes geoefend 

dus waren we er helemaal klaar voor! 
Hondenmutsen op het hoofd bij de jongens, 

staartjes met blinkende strikjes in de  
haartjes bij de meisjes en voor iedereen een 
hondensnoet geschminkt op onze gezichtjes. 

Op de beat van ''Who let the dogs out''  
vertederden we de hele tent als circushond-

jes. We kropen door een tunnel en over een 
bank, we zwaaiden nog eens goed met onze 
pootjes, draaiden nog een rondje en dan zat 

ons allereerste optreden op ons allereerste 
schoolfeest er op. 

Wij hebben ervan genoten, hopelijk jullie 
ook. 

Tot volgend jaar!! Juf Joke en de peuters van 
Kluisberg 
WOEF WOEF!! 

 

Op woensdag 5 juni gingen we samen op stap, eindelijk was de zon van de partij en kon 

onze uitstap dus niet stuk. we gingen op bezoek bij Len. Amaai, zoveel dieren...we zagen 
de geitjes, schapen, zelfs lammetjes. Wie durft er aaien op het lammetje? woh, wat zacht. 

Ook een hokje met konijntjes was er op de boerderij van Len. In het kippenhok waren er 
heel wat kippen en zelfs een pauw en kalkoenen. Natuurlijk hadden de kippen eieren ge-
legd, opgepast dat ze niet breken! Veilig naar de keuken brengen is de boodschap. De gro-

te tractor had ook heel 
wat succes, alle kleuters 

mochten een plaatsje ne-
men in de tractor. Amaai, 
dat is hoog! Na het bezoe-

ken van de dieren, speel-
den de kinderen nog in de 

tuin en in de zandbak van 
Len. Om onze uitstap ge-
zellig en gezond af te slui-

ten werden de kinderen, 
de mama's en papa's ver-

wend met vers gemaakte 
rijstpap en een lekker 

drankje. Mmm, dat was 
lekker. Groetjes, juf Els en 
de dierenvrienden van 2B.  

2B op uitstap 



De spelend lerende peuter/kleuter 

Als je aan een kleuter vraagt: ‘Wat heb je vandaag ge-

daan op school?’ Is het antwoord meestal ‘gespeeld’. 
Vaak geeft dit aan volwassenen het beeld alsof het kind 

zich maar wat bezighoudt. Maar wanneer we dieper kij-
ken zien we dat dit spelen veel meer is dan alleen 
‘spelen’ 

 Een kind leert door te experimenteren. 

 Mieke probeert op een stoel te klimmen, doet 

tientallen tevergeefs pogingen, tot het uiteindelijk lukt.  
Ze heeft hierbij allerlei oplossingsmethoden gebruikt. 

Kinderen zijn erg dapper en laten zich niet gauw ont-
moedigen. 

 Een kind speelt om ervaringen op te doen 

Vb door blokken te stapelen verwerf je heel wat inzich-
ten over grootte, hardheid, stabiliteit . 

 Een kind speelt om zijn ervaringen te verwerken 

Een kind kan zijn angst, boosheid, verdriet,…maar ook 

zijn vreugde, verwachting, nog niet zo goed verwoorden. 
Het speelt deze gevoelens: vb popje in bedje leggen en 
teder verzorgen want oma ligt in het ziekenhuis. 

 Kinderen maken een onderscheid in hun spel 

 Bewegingsspel: Het opgroeiende kind exploreert 

zijn ruimte en de dingen rondom hem in functie van zijn 
bewegingsdrang.  Het kind gebruikt hierbij grasveld, 

bos, bomen, stokken, ballen,… 

 Scheppingsspel: Vanuit beweging groeit toevalli-
ge creatie. Vb het jonge kind ontdekt al kloppend, 

schuddend en schuivend bepaalde geluiden, klanken, rit-
men en zal deze herhalen en zichzelf steeds verbeteren 

en behendiger worden. Zo verloopt het ook bij tastbare 
‘kunstwerken’: 

 Blokken tot een hoge toren stapelen en omgooien tel-

kens weer 

 Met vingerverf op een blad grote kringen schilderen 

 Bij de peuters en jonge kleuters ligt de klemtoon op 

het wordingsproces veel meer dan op het resultaat.  
De oudere kleuter zal stilaan wel doelgerichter handelen: 
wil het product van zijn inspanningen hebben, bewaren 

of schenken aan iemand waarvan hij houdt. 
 Fantasiespel: Het gaat om die spelen waarbij het 

kind het leven in al zijn sociale en emotionele facetten 
kopieert, nabootst.  Vaak is het kind de hoofdacteur en 
kunnen poppen, knuffels,…een rol spelen.  Het kind ge-

bruikt hier volop zijn fantasie. 
 

Met de vakantie voor de deur heb ik één gouden raad. 
Laat je kind ‘spelen’, speel ook eens mee, luister naar 
wat je kind zegt tijdens zijn spel, kijk eens naar het ge-

drag,… en vooral geniet ervan want het is prachtig om te 
zien. 

 
Ann en Veerle 
Zorgleerkrachten 



t’overimpe presenteert: SIERK DU SIS ! 
In t’overimpe waren alle kapoenen helemaal in circussfeer! Als 
startimpuls trokken we er samen een dagje op uit naar Familie-
park De Sierk in De Haan. Wat een leuke circuservaring was 
dat! We speelden in alle hoekjes en kamers van het park: de 
acrobatenhoek, de circustent, de jongleerhoek, de slangenzol-
der.. We gingen turnen bij de ballerina’s, trampoline springen 
zoals echte acrobaten ,… Een dagje vol circusplezier! 

 
 
 
 
 
Hierna maakten we van onze school een heel groot 
circus. Op 9 juni waren dan ook alle mama’s en pa-
pa’s, oma’s en opa’s,.. en alle vrienden van t’overimpe 
welkom in Sierk De Sis!  (de naam werd uitgevonden 
door ons siskes op school!)  
 

We goochelden, waren echte acrobaten 
op de fiets, bezweerden slangen,… Ons 
t’overimpe-schooltje was helemaal inge-
kleed! We aten popcorn en lekkere wafel-
tjes, speelden in de circushoeken en lie-
ten ons schminken!  En zelfs de juffen 
waren echte circusartiesten!   
Bedankt aan alle helpende handen, zon-
der jullie was dit prachtige feest nooit 
gelukt!  
Circusgroetjes, 
De t’overimpe kapoenen en de t’overimpe juffen!   
 



Schip ahoi piraatjes! 

Op maandag 24 mei reden we met de bus richting Antwerpen. We gingen op zoek naar het  

pirateneiland (sommige kindjes hadden liever met de boot naar het pirateneiland gevaren 
maar jammer genoeg was dit niet mogelijk ). Alle kapoenen en ook de juffen, keken vol  

verwondering naar de prachtige inkleding van de binnenspeeltuin. Iedereen was  
dolenthousiast en wou meteen op verkenning gaan in het piratenschip. 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

Van al het spelen gromde ons buikje. Mmm lekkere boterhammetjes en een ijsje als dessert! 

        
 

Op onze terugreis droomden we verder over onze onvergetelijke avonturen op de  
piratenboot!        

   
 

Met de wind in de zeilen! 

 groetjes  
Juf Wendy en juf Sarah 

Klas 2C en 1/2D 
 



Veilig naar school met de kleuters en peuters van 1b 

‘Juuuuf, wanneer gaan we eens  over de 

politie leren’, vroeg Tristan. Na even te 
luisteren naar de andere kleuters of ze 

dat leuk vinden werd dit thema heel snel 
goedgekeurd. Ook waren ze akkoord dat 
er een echte politieagent naar de school 

mocht komen. (En het liefst ook nog een 
grote wagen erbij ) 

Na de paasvakantie was het dan zo ver. 
Er reed een politieauto op de speelplaats 
en de politieagent  kwam al lachend 

naar ons toe. De kleuters voelden zich al 
heel snel gerustgesteld en mochten zelf 

een paar kepies en jasjes passen .Toen 
was het tijd voor het grote werk en  
leerden we per twee het zebrapad  

oversteken. Dat lukte al héél goed !!!    
(bij deze zijn de woorden links en rechts 

ook weer gekend) 
Daarna werd de auto waargenomen en 
leerden we weer een nieuw  woord bij: 

‘de combi ‘ Als slot mochten we dan ook 
nog eens in de combi en geloof het of 

niet, de kleuters waren echt onder de 
indruk!!!! 
De dagen nadien werd er nog volop  

geknutseld aan een verkeerslicht, deden 
we een fietsparcours op de speelplaats, 

leerden we een versje over het  
verkeerslicht, werd er met het verkeers-
tapijt gespeeld en leerden we ons  

gedragen als een heer in het verkeer!! 
Nogmaals  dank aan de super  

enthousiaste politieagent!!!!!                   
De Nijntjes  



Bezoek aan het Gravensteen en  
poppentheater Pedrolino 

De kleuters van de kikkerklassen b en c wilden graag wat 

meer te weten komen over de ridders en jonkvrouwen. 
Samen met de juffen gingen ze aan de slag. De kleuters 

brachten tal van boeken en foto’s mee en leerden heel 
wat over de tijd van  ridder Tristan en jonkvrouw Isolde 
Op vrijdag 7 juni gingen we ons inleven in de tijd van de 

ridders door een bezoek te brengen aan het Gravensteen. 
Om 9u kwam de bus ons opha-

len. Ons eerste bezoek was aan 
het poppentheater Pedrolino. 
Daar gingen we in een poppen-

theaterzaal kijken naar het stuk : 
“De Geest van het Gravensteen” 

De kleuters waren verwonderd 
over de verschillende poppen die 
in de theaterzaal tentoon werden 

gesteld. Onmiddellijk hadden ze 
gezien dat er een ridder van de 

partij was. 
En dan was het eindelijk zover. De lichten werden gedoofd en het doek ging open. We  

bevonden ons in het jaar 1130 bij de Graaf van Vlaanderen die woonde in het Gravensteen. 
Natuurlijk was Pierke Pierlala ook van de partij. Hij  zorgde voor de dolle fratsen en de  
nodige humor en niet te vergeten in samenwerking met onze kleuters voor de goede afloop 

van het poppenspel. 
Nadat we eerst onze lunch hadden opgegeten en nog even gespeeld hadden op de speeltuin, 

reden we met de bus verder naar het Gravensteen. Daar werden we door de gids van “Vizit”  
meegenomen naar de kelders van het Gravensteen. We kregen kledij aan zoals de  
schildknapen droegen en kwamen in dienst van de enig overblijvende ridder. Als we onze 

opdrachten tot een goed einde brachten , zou de ridder ons tot echte ridders slaan. We  
leerden hoe de ridders en jonkvrouwen elkaar begroetten. We zagen hoe de ridders vroeger  

naar  het toilet gingen en hoe ze leefden in het kasteel. We leerden de muziek uit die tijd 
kennen en dansten vrolijk rond. Verder zagen we de wapens en de kledij van de ridders. We 
beklommen de hoogste torens van het gravensteen en versloegen de vijand die uit de verte 

op ons afkwam . De overwinningskreet  was tot ver buiten Gent te horen. Nadat we gezien 
hadden hoe diep de vergeetput was en een wens hadden gedaan kwamen we bij ridder  

Tristan. Tristan vertelde ons zijn verhaal over zijn geliefde Isolde waar we allen met open 
mond naar zaten te luisteren. Omdat we als schildknapen bewezen hadden dat we echte rid-
ders konden zijn heeft ridder Tristan ons allen tot ridder geslagen. Nu restte ons nog 1 ding 

en dat was de schat vinden die ridder Tristan had verborgen in het gravensteen. Met z’n al-
len gingen we op zoek in de kelders van het Gravensteen. En ergens in een zwart gat in de 

dikke muren van het kasteel zat de 
houten schatkist verborgen. Tot  
onze grote vreugde was ze  

volgeladen met chocolade munten. 
Uitgelaten namen we opnieuw 

plaats op de bus om onze  
ridderverhalen te kunnen gaan  
verder vertellen in Lede. 

Het was een ongelooflijk toffe dag. 
 

Juf Aline , juf Sofie en de ridders en 
jonkvrouwen uit 3b en 3c 



Hatsjie! Hatsjie! 

Hatsjie! Hatsjie! 

Oei, wat is er aan de hand met onze Jules? 
Hij voelt zich niet zo lekker … 

We belden de mama van Lisa op. Zij is verpleegster 
en kan onze Jules onderzoeken. De verpleegster 
kwam de volgende dag naar onze klas. Ze had een 

grote tas bij (net zoals de dokter) met heel wat 
spulletjes. Ze onderzocht Jules. Ze keek in zijn  

oortjes, keel en oogjes. Ze luisterde naar zijn buik 
en longetjes met de stethoscoop, wat een moeilijk 
woord voor onze kapoenen is dat. 

Ze nam zijn temperatuur en zag dat de thermome-
ter heel rood werd. Oei, Jules moet een medicijntje 

nemen tegen de koorts. Toen de verpleegster Jules 
verder onderzocht ontdekte ze plots een rood stipje 
op zijn arm. 

Wat is dat? Oh nee Jules, je hebt overal stippen! 
Onze kapoenen ontdekten heel wat rode stippen…

op zijn buik, rug, beentjes, armen en zelfs eentje 
op zijn oor! 

Jules weende en klaagde dat de stipjes jeukten. De 
verpleegster gaf Jules een medicijntje om alle stip-
jes aan te stippen. Dit werd een taakje voor het 

kindje van de dag. Elke dag verzorgden onze 
vriendjes hun grote vriend Jules. Dankzij deze goe-

de zorgen en natuurlijk veel lieve kusjes werd Jules 
snel weer beter!  
Van alle mini doktertjes uit 1C & Jules 

Multifunctionele zand– en watertafels  

geschonken door het oudercomité van de 
school voor vestiging Kluisberg. 

Bedankt!! 

Dankjewel oudercomité!  

 

 

 

Vrijdag 30 augustus ‘13 

van 15.30 uur tot 17.30 uur  

WELKOMSTDAG.  

De kleuters kunnen  

kennismaken met de juf 

van het volgende  

schooljaar. 



Wist je dat …………….. 

…we super blij zijn met onze nieuwe lokalen op Heiplas 

…de opa van Kyra Van De Perre uit 2H helemaal alleen het overtollige zand van onze oprit 
verwijderd heeft (en niet de mannen van de gemeente  ) hartelijk dank hiervoor! 

…je pijn kan hebben aan je bladschouder ( schouderblad) 
…Carolien ( de boterhammekesjuf) ons na twee jaar gaat verlaten. We wensen haar heel 
veel plezier met haar nieuwe job maar gaan haar wel missen! 

…onze kikkervisjes maar niet willen groeien 
… juf Charlotte terug bij ons is 

… meester Frans Gits er steeds voor zorgt dat de foto’s op de site staan en als er computer-
problemen zijn ze kan oplossen! Dank je wel! 
…we zeer tevreden zijn over onze nieuwe directeur! Hij mag blijven  ! 

… we blij zijn dat de ouders en grootouders van onze kapoenen ervoor zorgen dat we overal 
kunnen geraken 

…we de werkgroep willen bedanken voor hun inzet voor ons schooltje 
… ik een toffe klasgroep heb en het schooljaar voorbij is gevlogen 
… mijn rakkers van 3H zitten te popelen om andere horizonten te verkennen 

en ik hun heel veel succes toewens! 
…we hopen dat de zon blijft schijnen en we jullie een fijne vakantie wensen!! 

 
3H en juf Ann Geldof 

 
 
 

Kleutersprokkels 
 
 Emiel zijn papa ‘woont’ in Wetteren in Atravet. 

 Noa haar papa heeft nog niet van de ‘kontifuur’ (vaderdag) geproefd. 
 Tibau zijn papa is ‘efkes’ dood geweest. 
 De meneer die allerlei dingen van hout maakt is ‘de goede God’. 

 Na het verwoorden van een voorwerp nl. een zaag, reageerde een kleuter meteen: 

 Mijn mama is een zaag, mijn papa zegt dat altijd.  



In april bracht een imker (de papa van Mira Joos) 

een bezoek aan ons kleuterschooltje.  Samen 
met hem en zijn VZW BEEYOUSELF werkten we 

een project uit rond bijtjes en bouwden we een 
bijenhotel. 
We hadden héél veel vragen voor de imker:                                                                                                       

Wie woont er in de bijenkorf? Wie zorgt voor de 
bijen? Waar zijn bijen dol op? Wat wordt er ge-

maakt; was, honing,… ? 
Zo verruimden we ons idee over bijen. Voor dit 
project dachten we dat dit enkel vervelende zoe-

mende en prikkende beestjes waren, maar nu 
weten we wel beter! Wat zijn het knappe en nut-

tige dieren! 
Wist u dat de vrouwtjesbijtjes superhard moeten 
werken, de koningin alleen maar eitjes hoeft te 

leggen en de mannetjes; darren heel hoog 
moeten vliegen? Bijtjes zijn lieve beestjes, 

die heel af en toe eens kunnen steken (als 
ze zich bedreigd voelen). Ze zijn behaard, 

zwart met geel/bruin. Ze zijn dol op bloe-
men, omdat daar heerlijke zoete nectar in 
verstopt zit. Van die nectar maken ze ho-

ning in hun buik. De bijen zijn ook dol op 
het stuifmeel. Dat nemen ze mee in kleine 

zakjes bij hun pootjes. Handig hé? Eens in 
hun huisjes maken ze lekkere honing voor 
ons of bijenwas. 

Samen met de imker maakten wij kaarsen 

uit bijenwas en zaadbommen, we proefden 

honing. We maakten een echt bijenhotel voor op onze speel-

plaats. Het hotel is in de vorm van de ster van t’overimpe. Er 

zijn al enkele bijtjes die hun 

thuis al hebben gevonden  in het 

ons bijenhotel. 

Een imker op bezoek in t’overimpe! 



Zon, zon, lieve zon,’k wou dat ik je pakken kon……. 

Dat had je gedacht…Hebben wij gewacht 

op die zon…….Die grote zon die mijn kind-
jes stempelden en die we op ons venster 

hingen, was bedoeld als protestactie en als 
een smeekbede:”Please, kom naar den 
Heiplas!” En zie, nog geen week later hing 

ze boven ons schooltje en spreidde haar 
w a r m e  s t r a l e n  o v e r  o n z e 

“schoolinfrastructuur”. Alle zandkorreltjes 
in onze zandbak, elk grassprietje op ons 
gazon en elke houtsplinter van ons klimrek 

snakten naar jong geweld en niet langer 
werd gewacht om aan beider noden te vol-

doen. De kleuters stoven de zandbak in, waanden zich Bob De Bouwers of ovenverse bak-
kers of geologen of…. De struiken kregen een inspectiebeurt en hoewel  het daartussen ver-
boden terrein is voor de kinderen, werd die belangrijke regel voortdurend overtreden omwil-

le van die grootse inspectiedrang die bij onze kornuiten leeft. Zjoef  1, zjoef  2, zjoef  3,…
met een sierlijke glijbeweging en een gejoel van jewelste onderging de glijbaan telkens weer 

een schoonmaakbeurt. 
En dan dat stukje, verlaten grond tussen de struiken en “de chalet”: onbebouwd, eenzaam, 

zielig…..Wat eens een florerende groentetuin was geweest , lag daar nu met de grote vraag: 
Wie geeft mij wat aandacht? Ik kon het niet meer aanzien. Ik, met m’n groene vingers, riep 
mijn groene soldaten op om ten strijde te trekken. Gewapend met harkjes, schepjes, hak-

kertjes,…gingen we tot de aanval over. Het strijdtoneel werd keurig met touw afgebakend 
en daarbinnen vloeiden bloed, zweet en tranen,…. Het fel gegroeide onkruid en het stevige 

gras rukten op in falanx, maar wij, wij waren sterker! Er stond een waar ‘team’ op het veld. 
Iedere  krijger gaf zich 100%, neen wat zeg ik: 200%!!! Ons enig doel werd bereikt : ons 
zielige stukje grond weer klaarmaken om nieuw plantleven weer een eerlijke kans te geven . 

Die dag keerden we moe, maar voldaan huiswaarts… 
Een machtige Heer, vader van jufrouwe Céline, schonk ons met veel zorg een aantal zelfge-

kweekte groenteplantjes, waar wij hem eeuwig dankbaar voor zullen zijn! De pompoenplan-
ten, courgetteplanten, selder, kolen en de ozo tedere slaplantjes werden nog dezelfde dag 
van overhandiging aan hun nieuwe ‘aardrijke’ omgeving toevertrouwd en worden dagelijks 

gelaafd , want ‘de zon’, oh die lieve zon, waar ons hele verhaal mee begon, blijft steevast 
schijnen! Nu gaan we met veel liefde en geduld de verdere groei opvolgen en hopelijk oog-

sten onze krijgers nog, als er geen vijanden op de loer liggen, je weet maar nooit………. 
Dank je wel, mijn dappere krijgers!!! 

Juf Hilde, 1kHeiplas 


