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HIER ZIJN WE TERUG 
MET ONS SCHOOLKRANTJ E  

1 september 2021.  Nog nooit keken we er zo hard uit 
naar de eerste schooldag.  Tijdens de voorbije zomer-
maanden werden er heel wat verfraaiingswerken op de 
speelplaats uitgevoerd.  Wat waren we benieuwd om 
die kindergezichtjes te zien bij het binnenkomen van 
de school.  De maatregelen versoepelden en even, 
dachten we dat we stilletjes aan naar het vertrouwde 
schoolleven terug konden.  Maar niets was minder 
waar.  ‘Het beestje ’ heeft zijn weg teruggevonden en 
deze keer was het pompen of verzuipen.  Klassen 
moesten in quarantaine en talloze telefoontjes van  
positief besmette ouders zorgden ervoor dat we alweer 
terug naar af gingen.  Geplande uitstappen werden ge-
annuleerd, mondmaskers werden weer gedragen en 
onze lieve Sint mocht overdag geen bezoekje brengen 
aan onze kinderen.  Gelukkig is Zwarte Piet ‘s nachts 
toch langs geweest met heel wat lekkers , leesboeken 
voor de lagere school en leuk speelgoed voor de kleu-
terklassen.  
Dat het eerste trimester wat in mineur werd afgesloten 
weegt niet op tegen wat we wel allemaal hebben kun-
nen realiseren.  Onze kinderen hebben heel wat leuke 
activiteiten kunnen doen, zowel binnen als buiten de 
school.  Dat zij het tof vonden kunnen jullie zien aan de 
vele leuke en mooie verhalen in het Sint -Antoontje.   
We wensen jullie, behalve veel lees –  en kijkplezier, het 
allerbeste voor het nieuwe jaar.  



We wensen jullie een boom vol 

liefde, vreugde en een warme sfeer. 

Een boom vol knusse boodschappen 

om hoop te geven telkens weer. 

  

We wensen jullie een boom vol 

verbondenheid, licht en nieuw leven. 

Een boom vol verhalen die vragen 

om te vertellen en door te geven. 

  

We wensen jullie een boom vol 

vrede, stille en heilige nacht. 

Een boom vol intense kerstklanken 

om te zingen luid of zacht. 

  

We wensen jullie een boom vol 

durf, dromen en vertrouwen. 

Een boom vol perspectief 

om aan een nieuw, hoopvol 

verbindend jaar te bouwen. 

  

Wij danken je 

voor je bijzondere zorg, 

voor je bijzondere inzet! 

We wensen je van harte 

een bijzonder zalige kerst 

en alle goeds voor 2022! 

 

 Juf Ruth 
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Verfraaiingswerken op onze speelplaats  
 
Het speelde al lange tijd in ons hoofd om de speelplaats wat te verfraaien.  De speelplaats 
moest groener, kindvriendelijker en vooral gebruiksvriendelijker worden.  Enkele leer-
krachten staken hun hoofden bij elkaar en kwamen tot een leuk idee.  We gingen op zoek 
naar wieldeksels, kochten  planten, bloembakken, verf, . .. .   Wieldeksels werden bloemen, 
leuke hekjes bakenden een stille ruimte af, de speelplaats werd verdeeld in twee delen 
met bloembakken voor kleuter en lager.  De muren kregen een likje verf zodat de  bruine 
baksteen van onze speelplaats wat kleur kreeg.  Superblij met ons resultaat toonden we 
met fierheid onze speelplaats aan onze  kinderen.  En of ze blij waren?  Zeker en vast.  We 
zijn zelfs trots dat ze de speelplaats met respect behandelen.   
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Op bezoek bij de appelboer  
 
Op 21 september was het zover.  Het 2de leerjaar mocht 
de spits afbijten met een buitenschoolse activiteit.  Ein-
delijk mochten we terug op uitstap.  De bus bracht ons 
bij de appelboer.  Daar werden we verwelkomd in de 
boomgaard door boer Luc.  Vol passie vertelde hij over  
de appel en de verwerking ervan.  Uiteraard mochten we 
dit allemaal van dichtbij bekijken.  Het was superinteres-
sant.  Het leukste van de dag was het ritje in de tractor-
kar.   

 

Na een bezoekje bij de appelboer komt de appeldag  
 
Naar aanleiding van het bezoek aan de appelboer door het 1ste en het 2de leerjaar orga-
niseerden de juffen een appeldag.   Er stond héél wat op het programma.  Koken met ap-
pels, een levensechte appelboom tekenen, ...  Onze kinderen hebben daar enorm van ge-
noten.  

 



 

Kermisgeluk  
 
Tot spijt van vele kinderen vond de kermis vorig jaar niet 
plaats.  Gelukkig konden we dit  jaar wel genieten van de ker-
mis naast de schooldeur.  Traditiegetrouw brengen de basis-
scholen van onze gemeente een bezoekje aan de kermis.   
Vrijdagnamiddag was het onze beurt.  422 kinderhartjes klop-
ten plots sneller toen ze 3 rittenkaartjes mochten ontvangen 
van juf Ruth.  De vliegertjes, de autootjes, de kindermolens, de 
rups, de alibaba … kortom alle kermismolens draaiden op  
volle toeren.  De heerlijke geur van smoutebollen en frieten 
maakten het af.  Eindelijk weer kermis!  En nu hopen dat het 
vlug vrijdag 30 september 2022 is, want dan is het weer kermis!  
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Op stap naar de boomgaard  
 
Donderdag 14 oktober gingen de kleuters van de eerste kleuterklas op zoek naar een ap-
pelboom. In de tuin van Marc vonden ze een prachtexemplaar.  Vanaf nu weten onze kleu-
ters goed waar de appels groeien.   De juf heeft zelfs appels geplukt die wij dan mochten 
meenemen naar ons klasje.  Daar maakten we lekkere appelmoes.  Wat vonden we dit een 
leuk uitstapje!  
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Uit de kindermond  
 
Leerling: “Mijn broer zit in container want zijn juf heeft ervan ”.  

 

Leerling: “Later ik wil 4 baby ’s broeden”.  

 

Kleuter: “Beikes, ik stink hier iets” (ik ruik hier iets)  
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Geen scholenveldloop maar een hindernissenparcours  
 
In de week van 18 oktober 2021 organiseerde de gemeente de vernieuwde hindernissen-
run voor de leerlingen van de basisscholen Liedekerke. Anders dan bij de scholenveld-
loop, liepen de leerlingen tijdens de hindernissenrun niet in hun leeftijdscategorie, maar 
per klas. De leerlingen moesten een parcours afleggen waarbij ze onderweg tal van hin-
dernissen moesten overwinnen. Zo moesten ze door een autobandenparcours, onder net-
ten lopen, klimmen, op boomstammen lopen, een touwparcours doorlopen en nog veel 
meer.  



Al spelend leren  
 
Onze derdekleuterklassers worden op een speelse manier voorbereid op wat later verder 
gaat gebeuren in de lagere school. In de kleuterschool is dus geen sprake van lessen wis-
kunde. Het gaat enkel om speelleersituaties met een totaalkarakter. Activiteiten zoals 
winkelen, spelletjes met de dobbelsteen, cijfers herkennen, …, komen hier aan bod.   Al 
deze activiteiten bevatten wiskundige aspecten met actieve doe -opdrachten.   Het gaat 
hierbij dan over rekenhandelingen zoals afnemen, erbij doen, kopen, verkopen, verkopen, 
groepjes maken …enz.  
 
 
.  
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Herfst in de klas  
 
Met onze laarsjes op uitstap naar het park op zoek naar de mooiste herfst-
bladeren, de fraaiste kastanjes, … , de herfst is altijd een leuk thema voor  

    het najaar!  
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Werken rond strips  



Er valt altijd wel iets te beleven ...  
 
Bij de aanvang van het schooljaar proberen we met het ganse schoolteam, buiten het  
pedagogische, leuke momenten in te lassen in het schoolgebeuren.  Met z ’n allen zoeken 
we naar leuke uitstappen.  De voorbije twee jaar was dit helaas een moeilijke opdracht.  
Rekening houdend met de coronamaatregelen werden uitstappen verzet om dan uiteinde-
lijk te moeten schrappen.  Om de pijn bij onze kinderen te verzachten, zochten we naar 
andere opties.  Helaas zijn deze mogelijkheden beperkt.  Dan zoeken we maar iets leuk 
om in de klas te doen.  En weet je … onze kinderen vinden dit super!  Een film, een leuke 
knutseldag, acrogym, een wandeltocht, …. Wat vinden we het fijn dat onze kinderen ook 
van kleine dingen kunnen genieten!  
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Voorleesweek  

 
De voorleesweek is een jaarlijkse 
campagneweek waarin het belang 
en het plezier van voorlezen in de 
kijker wordt gezet.    
Dit jaar met als thema: “Eén kwar-
tier, elk kind, elke dag. Doe je mee?”  
Tal van ouders en grootouders…en 
zelfs een oudleerling zijn komen 
voorlezen aan onze kinderen.  
Voor het eerste, tweede, derde en 
vierde leerjaar stond er een vertel-
wandeling op het programma.  
Op verschillende plekjes in de buurt, 
waaronder de galerij,  de kerk en de 
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bibtuin, zat een voorleesouder de 
kinderen op te wachten om een leuk 
verhaal op hen los te laten.  
Sommigen hadden zich speciaal 
voor hun verhaal uitgedost met leu-
ke attributen en verkleedkleren.  
Later in de week kwamen de leer-
lingen van het vijfde en zesde leer-
jaar aan de beurt.  
Voor hen stond een verteltheater op 
het programma. Zij werden door een 
groepje ouders opgewacht in de 
kerk.  
De boeken ‘scherven van de hemel ’ 
en ‘de lantaarnaansteker ’ werden 

door deze mensen geanimeerd voor-
gelezen.  
De locatie maakte het verhaal volle-
dig af. De muziek klonk nog mooier, 
de stemmen nog helderder, de ver-
halen nog ontroerender en de stilte 
nog stiller.  
Verder stonden er ook nog voorlees-
momentjes voor elke klas gepland.  



 
Verschillende plekjes op school wer-
den omgevormd tot knusse leeshol-
letjes. Jammer genoeg zijn een aan-
tal van deze momenten niet kunnen 
doorgaan.  Corona heeft hier alweer 
een stokje voorgestoken.  
Maar volgend jaar staan we er terug!  
We kijken al uit naar de volgende 
voorleesweek. Die vindt plaats van 
19 tot 27 november 2022.  
Maar wacht niet tot dan om te blij-
ven voorlezen!  

Eén kwartier, elk kind, elke dag. 
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DE WINNAARS VAN DE FOTOWEDSTRIJD 
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Kamishibai  
 
De leerlingen van het 6de leerjaar kregen de taak een kamishibai te maken.  Dit is een ver-
teltheatertje waarbij je aan de hand van vertelplaten een verhaal brengt. Ze hebben dit 
allemaal prachtig gedaan.  Hier kan je er ééntje bewonderen van Lowiese Bronselaer.  
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Gisteren waren Elien en mama gaan picknicken, 
voor ze aan hun grote tocht begonnen in de Ardennen. 
Elien wou de kaart vasthouden maar haar mama ging 
er niet mee akkoord.  Voor dat mama iets kon zeggen 
was het al te laat.  Elien had de kaart al uit mama 
haar handen getrokken.  En wou zo snel mogelijk 
vertrekken.  Maar mama hield haar tegen want 
Elien had beloofd om de rugzak te dragen en 
nu ook de kaart!  Eindelijk konden ze vertrekken. 1 

Toen Elien bedenkelijk naar de kaart keek merkte mama 
op dat ze hem omgekeerd vasthield.  Ze hielp Elien een 
handje.  Elien zei snel: “Dank u”.  Na twee uur wande-
len, had mama al even geen mensen gezien.  Ze vroeg 
aan Elien of ze wel juist aan het wandelen waren.  Elien 
antwoordde en zei: “Ik heb een andere en veel leukere 
weg genomen”.  Mama werd daar helemaal niet vrolijk  

van.  Ze bleef Elien toch maar volgen. 2 

Na nog twee uur stappen, stopte Elien.  Mama vroeg wat 
er was.  Elien vertelde dat ze er bijna waren en dat zij 
er enorm naar uit keek om thuis de zelfgemaakte milkshake 
te proeven.  Mama keek toch gauw naar de kaart en zag 
meteen dat ze in de foute richting zaten.  Maar voor ze 
Elien kon verwittigen was zij al weer verder gestapt.  
Mama zuchtte ... 

3 
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Na een paar minuten was Elien het moe.  Ze ging koppig 
tegen een grote steen zitten.  Mama kwam erbij.   
Ze zeiden een tijdje niets.  Tot Elien een licht in de verte 
zag.  Elien was er bijna zeker van dat het een huis was.  
Mama geloofde het echter niet.  Maar ze hadden niet 
veel keuze want het werd bijna donker..  Samen volgden 
ze de weg naar het mysterieuze licht. 
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Mama en Elien waren zo blij toen ze een huis zagen.  
Mama zie zelfs sorry tegen Elien omdat ze haar niet 
meteen geloofd had;  Elien klopte aan en een jager deed 
open.  Mama was heel beleefd.  Elien lachte maar zei 
niet veel meer.  De vermoeidheid begon toe te slaan.  
Mama vertelde dat ze verdwaald waren.  De jager  
was zo vriendelijk en bracht hun terug naar huis met 
zijn jeep.  Eenmaal thuis, kropen Elien en mama in bed 
en vielen als een blok in slaap.  De vers gemaakte  
milkshake, die was Elien helemaal ver- geten . . .   

5 

Grapjestijd   
 
Een rijke man nodigt al zijn vrienden uit voor een zwemfeestje.  
Hij heeft drie zwembaden: eentje met lauw water, een verwarmd zwembad en een 
leeg zwembad.  
Een vriend van de rijke man vraagt aan hem: ‘Waarom heb je een leeg zwembad? ’ 
Waarop de rijke man antwoordt: ‘Dat is voor mensen die niet kunnen zwemmen. ’   
 
Een oude meneer rijdt in zijn auto en op de radio hoort hij dat er een spookrijder 
rondrijdt. Hij zegt: 'Maar één spookrijder? Ik zie er heel veel meer!'  
 
Wat zegt een smurf als hij tegen een boom botst?  

Alweer een blauwe plek 

 

    
   Jantje zegt tegen zijn vader: ‘Papa, ik wil later rijk worden,  
   maar ik hoef geen bad in mijn huis.’   
   Zegt zijn vader: ‘Waarom dan? ’  
   Zegt Jantje: ‘Ik wil namelijk stinkend rijk worden! ’  
 
 

 



 

Sinterklaasfeest 2021  
 

Zou de grote kindervriend dit jaar naar onze school mogen komen?  
Helaas! Ook al zit onze school vol met brave kinderen en hier en daar, als je goed  
zoekt, vind je ook wel een brave juf of  brave meester.  
Geen bezoek van de twee grote kindervrienden dus.  
Juf Leen en meester Koen speelden voor de kleuters en het eerste en tweede leerjaar  
een toneeltje.  Juf Leen waande zich even Sinterklaas en meester Koen had de ambitie  
om een goede zwarte Piet te worden. De kinderen en de juffen hebben genoten van het  
spektakel. De letterkoekjes werden gesmaakt!  
We zijn zeker dat de Sint tijdens zijn nachtelijke ronde een bezoekje zal brengen aan  
alle klassen van onze school. Hopelijk hebben jullie je schoentje al klaargezet! Och ja,  
vergeet het paard niet natuurlijk. Dat nobele dier moet samen met Piet en Sint op dat  
gladde dak. In dit weer is dat echt geen pretje! Op naar volgend jaar ….  

20 
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Dankjewel ouderraad en  
leeshotspot  
 
Elk jaar opnieuw kunnen wij beroep doen op 
onze ouderraad.  Dankzij hun vele verkoop-

acties zijn zij  een grote steun voor onze school.   Zo helpen 
ze ons bij het project ’leeshotspot ’ in samenwerking met 
de gemeente.    
Doel van het project is een leuke leesplek inrichten op 
school.  Bij ons zal deze leesplek ingericht worden in de 
kleine refter.  De gemeente staat in voor de inrichting en 
bezorgt ons leuke leesboeken.  Voor de schilderwerken 
krijgen we financiële steun van de ouderraad.   
Dankjewel gemeente en ouderraad!  
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Grapjestijd   
 
Waarom wil een kat niet naar buiten als het regent?  
Antwoord: Dan is het hondenweer!  
 
 
Er komt een man bij de dokter. 'Dokter, ik ben zo vergeetachtig.'  
Dokter: 'Hoe lang heeft u daar al last van?' Antwoordt de man: 'Waarvan?'  
 
 
Wat vind je wel in december, maar niet  de andere maanden van het jaar?  

De letter d  
 

Het is wit en vliegt omhoog?  Wat is het?  
Een gek sneeuwvlokje  
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Vreugde in onze school  

Dat prille, hulpeloze  
van een pasgeboren kindje.  
Wat is nieuw leven  
toch verbazingwekkend  
mooi en vertederend.  

Een broertje voor  
Flo Catteeuw K1A  

 

Fer  
 

24 november 2021  

Een zusje voor  
Juliette Pauwels K1A  

 

Marie 
 

21 januari 2021  

Een broertje voor  
Lio De Bisschop K1B  

 

Lenn 
 

16 april 2021  

Een zusje voor 
Axelle Mertens K1B  

 

Noé 
 

15 mei 2021  

Een broertje voor  
Kato Verhavert K1B  

 

Lukas  
 

24 februari  2021  

Een broertje voor  
Idriss Nsiamfume K3A  

 

Isaaq 
 

11 maart  2021  

Een zusje voor  
Casper Vereecken-

Schelfhout K3A  
 

Céleste 
 

16 april 2021  

Een zusje voor 
Nahil K3B en Nassim 

L3A El Fellah  
 

Nellya 
 

4 april  2021  

Een broertje voor  
Lasse L3B, Tobe L3A 

en Lias L4A Platevoet  
 

Josse  
 

22 juni 2021  

Een zusje voor  
Maïdine L1A en Yannis 

L4B Elkhachtouf   
 

Amélia 
 

21 januari 2021  

Een broertje voor  
Nicolas  

Van Vaerenbergh L4B  
 

Milla 
 

16 april 2021  

Een broertje voor  
Amy-Rose L3A, Anna 

Siga K2B en  
Elisa L6A Diop  

 

Tidiane 
 

22 mei 2021  

Een zoontje voor  
juf  Karolien en  

broertje voor Ezra  
Van Asbroeck P1A  

 

Idris  
 

11 oktober 2021  

Een zoontje voor  
juf Nele en broertje 

voor Felix  
Regniers P1A  

 

Emiel 
 

21 januari 2021  
Een dochtertje voor  

juf Sara Patho  
 

Rubi 
 

27 maart 2021  

Een zusje voor  
Ella De Cooman P1A  

 

Axelle 
 

27 september 2021  

Een zusje voor  
Eliano Fontana P1A 

 

Amelia 
 

7 oktober 2021  

Een broertje voor  
Mikaël Domtchueng  

K1A 
 

Andrew 
 

24 september  2021  Een broertje voor  
Mateo L3A, Ethan L1A  

en Frances L5B  
Ngbongolo  

 

Emmael  
 

6 december  2021  

Proficiat aan alle ouders ! 

Een zoontje voor  
juf Amy Haesaert  

 

Aloïs 
 

16 mei 2021 



Je gaf me je liefde, bezorgdheid en trouw  
Ik heb genoten van de jaren met jou  
Ik weet dat het jou ook goed heeft gedaan  
maar ik zal je zo missen bij het verdergaan  
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Verdriet in onze school  

 

 

 

° 6/11/1952 
+ 25/09/2021 

 

grootvader van 

Jace Van der wijck L2A 

Francis 

Van der wijck 

 

 

 

° 19/3/1931 
+ 17/10/2021 

 

schoonmoeder van 

Meester Dirk Demesmaeker 

Suzanne 

Verdoodt 

 

 

 

° 13/01/1924 
+ 26/08/2021 

 

Oud-leerkracht 

Elza 

D’hoe 

 

 

 

° 
28/11/1942 

+ 18/08/2021 

 

tante van 

Mara Hanot L5B 

Yara L5B en Nona L1B  

Segers 

Godelieve 

Segers 

 

 

 

° 24/5/1931 
+ 25/2/2021 

 

Oud-personeelslid 

tante van juf Griet 

De Hertogh 

Iréne 

Aerts 

 

 

 

° 23/12/1938 
+ 30/05/2021 

 

Oud-leerkracht 

Hedwige 

Van den Eynde 

 

 

 

° 7/11/1953 
+ 30/07/2021 

 

Oom van juf 

Sarah Boom 

Hubert 

Schelfhout 

 

 

 

° 6/6/1958 
+ 10/02/2021 

 

grootvader van 

Juliette Pauwels K1A 

Marc 

Van den Haute 

Moge goede herinneringen het grote  

verlies verzachten.  

Veel sterkte! 

 

 

 

° 2/3/1934 
+ 19/10/2021 

 

grootvader van 

Juf Sharon De Backer 

Antoine 

Sorgeloos 

 

 

 

° 8/1/1933 
+ 5/12/2021 

 

overgrootmoeder van 

Milo en Maybell De Pauw 

L2B  

Fransine 

Stockmans 
 

 

 

Onze gedachten zijn ook bij iedereen  

die in 2020 in ongeziene  

omstandigheden moesten afscheid   

nemen van een geliefde.  

 

 

 

° 2/4/1937 
+ 30/11/2021 

 

Grootvader van  

juf. Kiani en juf Tiara 

overgrootvader van 

Ella (K3B) en Iben (K2A) 

Lauwaert 

Xaveer 

Schouppe 
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Huwelijken in onze school  

Er is maar één ding echt belangrijk  
en het mooiste in ons leven  
daarom zal ik je eindeloos  
mijn liefde geven  

Ouders van Liv en Finn Van Vaerenbergh 



Het Sint-Antoontje heeft de  
intentie voor de kerst– en  
zomervakantie te verschijnen. 

Dit als contactblaadje tussen de 
school en thuis: twee belangrijke 
plaatsen in de leefwereld van 
onze kinderen. 

School: Sint-Antoniusschool 
Opperstraat 32, 1770 Liedekerke 
www.sint-antoniusschool.be 

Redactie:  Alle kinderen van de 
school en het schoolteam 

Lay-out:  juf. Mirianne  

Verantwoordelijke uitgever:  
juf. Ruth 

Iedereen 

 

 

Hele 

warme 

GEZELLIGE 

Kerstdagen 
en een heel 

GELUKKIG NIEUWJAAR 

Vol met liefde en gezondheid 

 


