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28 juni 2019…   alweer een schooljaar voorbij…  
  
Tijd om “dankjewel” te zeggen…            
  
Dankjewel aan de leerlingen voor hun inzet. Iedereen, van de eerste kleuterklas tot en met het zes-
de leerjaar, heeft alweer volgens eigen kennen en kunnen zijn of haar beste beentje voorgezet om 
er ook dit schooljaar het allerbeste van te maken. Voor onze 40 zesdeklassers is hun loopbaan op 
onze school afgelopen. Op 1 september gaan voor hen de deuren van het secundair onderwijs open.  
Wij wensen hen alvast heel veel succes toe en hopen hen op één van onze volgende activiteiten nog 
eens terug te zien…  
  
Dankjewel aan alle personeelsleden voor hun  
dagelijkse inzet voor onze kinderen en voor de 
school.  
  
Dankjewel aan alle ouders voor het vertrouwen in 

onze school. Een extra woord van dank aan alle  

ouders die zich op één of andere manier vrijwillig  

engageerden om onze schoolwerking te  

ondersteunen…  

Juf Ruth 

 X  Voorwoord  

 Hallo, Jeremy .  Hoe gaat het met jou? 

 Hallo, Quinten.  Het gaat goed met mij.  En met jou? 

 Ja, alles gaat goed. 

 Ik moet je iets vertellen.  Ik ben op sneeuwklassen geweest in Wengen. 

 Oh! Toevallig ik ook.  Was het daar leuk? 

 Heel leuk zelfs!  Het eten was lekker en we zijn gaan skiën. 

 Ja, inderdaad het eten was superlekker.  Ben jij ook van de blauwe piste geskied? 

 Ja!  Amaai dat was steil! 

 Was jullie skimoni leuk?  Die van ons wel. 

 Onze skimoni heette Lara en ze was erg lief. 

 De onze ook en hij heette Rachel. 

 X  EEN oNTMoETING IN dE BErGEN …   
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 Oh ja, soms zijn we ook wandelingen gaan maken en leerden veel over  

 Zwitserland en de natuur in de bergen.  En we zijn ook gaan zakglijden. 

 Wij hebben een fakkeltocht gedaan na de eucharistieviering.  ‘s Avonds  

 deden we vele leuke  activiteiten. 

 Leuk!  We hebben ook souvenirs en chocolade gekocht in de supermarkt en  

 winkel. 

 Wij hebben heel wat beleefd.  Ik ben heel blij dat ik mee mocht gaan op dit  

 grote avontuur! 

 Sneeuwklassen is  
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 X  GEdICHTENdAG 

Donderdag 

31 januari was 

het gedichten-

dag.  

 De leerlingen 

van het vijfde 

leerjaar brach-

ten hun mooiste 

gedichten naar 

voren.  Sommige zochten er eentje, andere 

kinderen schreven zelf een gedicht.  Het 

werd een fijne namiddag vol poëzie.  Na het 

beluisteren van de gedichten werd het ge-

dicht ‘De winterstilte’ van Zoë als één van de 

mooiste gedichten gekozen.  Ze schreef het 

gedicht zelf en haalde haar inspiratie uit de 

natuur. 

  

 X  GEdICHTEN UIT HET EErSTE LEErJAAr 
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Elk jaar opnieuw kijken onze kleuters uit naar hun sport-

dag.  Voor velen de eerste keer op de bus, voor anderen 

de eerste keer op uitstap zonder ma-

ma en papa. 

Ravotten en spelen in  de binnen-

speeltuin  van  Geraardsbergen  is 

steeds een schot in de roos.   

 X  dE GroTE GIrAF 

In de klas  tijdens de kleurenweek …. 

Juf:  Heeft iedereen iets groen aan? 

Kleuter: Ik niet juf! 

Juf:  Misschien heb je een speeltje mee dat groen is? 

Kleuter: Neen juf.  Maar ik heb wel je afspraak mee in het OLV 

 X  UIT dE KINdErMoNd ... 
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Twee februari viel dit jaar op een zaterdag.  Daarom vierden wij lichtmis een dagje vroeger. 
 
In de grote refter schoven eerst de kleuters en daarna de kinderen van de lagere school aan voor 
een heerlijke pannenkoek. Rijkelijk bestrooid met bloemsuiker of met bruine suiker ging deze  
lekkernij vlot binnen. 
 
Al jaren zorgt de familie ( papa, opa en opa ) van Quinn van het vijfde leerjaar voor heerlijke  
pannenkoeken.  Geef toe,  aan de geur van een vers gebakken pannenkoek kan toch niemand weer-
staan!  
 
Het is een traditie die we zeker willen verder zetten. 
Tot volgend jaar!  

 X  LICHTMIS = PANNENKoEKEN 

In de refter … 

Kleuter: Juf, wil jij mijn slipjes omhoog doen? 

Juf:  Jouw slipje? 

Kleuter: Ja, juf ik krijg die niet los. 

Juf:  Ah, jouw klepjes van jouw brooddoos.   Zeker meisje, doe ik dat. 

 X  UIT dE KINdErMoNd ... 
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Kalm aan op de baan, ik ben flor de slak, ik ga toch ook op mijn gemak! 
Dit was de slogan tijdens ons carnavalsfeest. 

De mama van Nora, speelde hier goed op in en 
bezorgde ons een leuke namiddag samen met 
een echte politieagent. 
Op maandag 25 februari kwam hij in het eerste 
leerjaar langs om ons wat extra uitleg te geven 
over veilig oversteken. 
Eerst toonde hij ons op de tv, hoe we als echte 
voetgangers moeten oversteken. 
Nadien trokken we de straat op en gingen we 
oefenen.  
Het was niet altijd even simpel om goed de 
straat over te steken, want er was veel ver-
keer.  

Soms zagen we zelfs dat de auto's of fietsers niet stopten voor 
ons, dat is wel gevaarlijk! 
Gelukkig zorgde de agent er voor dat we veilig aan de overkant 
raakten. 

 X  FLor dE SLAK 
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 X  Voorwoord  

De laatste week voor de krokusvakantie werd 
op school carnaval gevierd. Dit jaar stond 
carnaval in het teken van “Flor slakje, gemak-
je” Niet alleen het leuke aan verkleden stond 
in de kijker maar ook veiligheid.  Elke dag 
kregen de leerlingen de opdracht om zich in 
een bepaald thema te verkleden.  Paars/geel, 

fluo, in een verkeersbord, in 
een uniform…  Heel wat leuke 
en mooie creaties kwamen 
naar boven.  Een dikke proficiat 
aan alle leerlingen en ouders! 
Het was een superweek  Dit kan 
je zien aan de vele foto’s. 
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Op woensdag 27 maart hebben de kinderen van de 
Sint – Antoniusschool hun wandelschoenen  
aangetrokken. 
Zij  hadden zich laten sponsoren door familie, vrien-
den of buren.  
De vastenvoettocht bracht ons langs verdoken  
natuurparels in Liedekerke. 
Met een zachte lentezon op ons gezicht werd het een 
aangename wandeling.  

Met deze tocht 
steunden we 
dit jaar twee 
doelen die ons 
nauw aan het 
hart liggen. 
‘De Valier’ 
kent iedereen 
in Liedekerke.  
Zij kregen de 
helft van het 

 X  VASTENVoETToCHT 
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Leerling: Juf, weet jij het verschil tussen een mug en een juf? 

Juf:  Neen 

Leerling: De muggen vallen ons alleen aan in de zomer, de juffen het ganse jaar. 

 

ingezamelde geld.  De andere helft ging naar Tara. Een Liede-
kerkenaar die het slachtoffer werd  van een vleesetende bac-
terie.  Daardoor verloor ze beide ledematen en armen.   Onze 
leerlingen verzamelden 2 890 euro in.  Een zeer mooi bedrag.  
Heel knap gedaan!   Dankjewel aan iedereen! 

 X  MoPJE UIT dE KINdErMoNd ... 
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Op 21 maart 2019 zijn we met het 5de leerjaar naar Antwerpen geweest. We hebben veel plezier ge-
maakt en ook veel geleerd. Onze gids heeft de rondleiding gegeven met leuke verhalen zoals dat 
van Nello en Patrasche. Zij komen ook voor in een strip van Suske en Wiske nl. het dreigende din-
ges. De gids vertelde ons ook de sage over hoe Antwerpen aan zijn naam kwam. Antwerpen heette 
vroeger Handwerpen. Antwerpen heeft zijn naam te danken aan Brabo, de reus. Samen met onze 
klas zijn we de kathedraal gaan bezoeken die is  123 m hoog. Je kan er allerlei mooie kunstwerken 
gaan bewonderen. We bezochten ook het vleeshuis en daar is het heel interessant. Vroeger waren 
er daar veel slagers maar later werd het een opslagplaats voor muziekinstrumenten. Je leert er 
veel over muziek van vroeger en nu. We mochten ook muziek spelen op een beiaard. Die luidde ui-
teraard niet door de hele stad, we luisteren naar onze eigen muziek met een hoofdtelefoon. We 
dansten ook in een nagemaakt, oud café op leuke muziek. Als jullie Antwerpen nog moeten bezoe-
ken wensen we jullie veel plezier van ons allemaal en als jullie al geweest zijn, hopen we dat jullie 
het leuk vonden. 

 X  EEN dAGJE ANTwErPEN Voor HET VIJFdE LEErJAAr 
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Bij het vertrek van de zeeklassen brachten de leerlingen eerst een bezoek aan de IJzertoren.  De 

voorgaande lessen rond de zee en de oorlog bracht wat teveel verwarring bij een leerling.  Toen de 

juf een granaat aanduidde en de vraag stelde wat zou dit zijn?  Riep er een leerling volmondig ‘Een 

garnaat juf!’. 

 

Op de strandwandeling met de gids werd er ook verteld dat er een  

naaktstrand is in Bredene.  Bij één van de leerling was dit blijven  

hangen want op de vraag  van ‘Hoe heet dit domein links?’  Riep de  

leerling “Het blotodomein”. (Blosodomein) 

 X  UIT dE KINdErMoNd ... 

Onze peuters hadden eitjes geproefd, de gekleur-

de kipjes eten gegeven, ontdekt dat onze kip kui-

kentjes had en een spelletje met eitjes gespeeld! 

Wat was dit een leuk thema! 

 X  EITJES …  PASEN 
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Alle leerlingen van meester Dirk 
(6B) kregen de opdracht om zelf 
een gezelschapsspel te bedenken 
en te knutselen. Er moesten ook 
passende spelregels opgesteld 
worden. Wij (3A en 3B) kregen de 
kans om die spellen uit te probe-
ren. Iedereen kreeg een plaatsje 
in de eetzaal. Met veel geduld 
werden de spelregels uitgelegd 
en konden we eraan beginnen. 
Het was echt genieten. Iedereen 
had heel goed zijn best gedaan. 

 
3de leerjaar 

 X  SPELNAMIddAG 

De jongens en meisjes van het zesde leerjaar kregen de op-
dracht om aan de hand van een ganzenbord een nieuw spel te 
ontwerpen. In de taalles kregen ze de schrijftaak om het spel-
reglement te herwerken. Ze moesten nieuwe opdrachten be-
denken en een leuk verhaal verzinnen bij het nieuwe spel  'Wie 
wordt koning?'  De kinderen werkten samen in groepjes van 
twee om deze taak zo goed mogelijk te volbrengen. Nadien 
werd er tijdens de muzische les een spelbord en spelmateri-
aal ontworpen dat helemaal bij hun verhaal paste. Ze konden 
hun creativiteit helemaal kwijt bij deze opdracht. Achteraf 
testten we in de klas ons eigen spel uit om te controleren of al 
onze opdrachten en spelregels wel klopten. Hier en daar 
moest er nog wat verbeterd worden maar de meeste 
'koningsborden' deden het prima. 
Dat vele werk mocht natuurlijk niet zomaar in de kast verdwij-
nen dus besloten we om samen te spelen met de kinderen van 
het derde leerjaar. We toverden de eetzaal om in één grote 
speelzaal. De kinderen genoten zichtbaar van deze ontspan-
nende vrijdagnamiddag zo vlak voor de krokusvakantie. Heer-
lijk om te spelen met de 'groten' en bij winst eventjes  'koning' 
te zijn! 

 
6de leerjaar 
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Op 4 april 2019 stond er een leuke workshop voor de leerlingen van het 6de leerjaar op het  
programma.  Ze mochten een instrument bespelen, nl. ukulele.  Al snel hadden ze de techniek  
onder de knie. Op een speelse manier leerden onze leerlingen enkele basisakkoorden en meteen 
mochten zij enkele bekende leuke liedjes spelen en meezingen.  Een onvergetelijk moment voor 
hen.  Plezier was gegarandeerd!  Ook de leerkrachten vonden het een hele toffe workshop.   
Samen spelen en zingen maakt de groep nog meer verbonden met elkaar. 

 X  UKULELE IN HET zESdE LEErJAAr 

Eindelijk kwam de dag waar we al lang naar uitkeken. 
We mochten op zeeklassen naar Nieuwpoort. 
Een beetje zenuwachtig stonden we ’s morgens op de 
speelplaats te wachten om te vertrekken. 
Nadat we afscheid genomen hadden van onze ouders 
stapten we de bus op. 
Onderweg stopten we aan de IJzertoren in Diksmuide.  
De lift bracht ons helemaal naar boven. Op elke verdieping 
leerden we iets over de Wereldoorlog. 
Na de picknick reden we door naar hotel Sandeshoved.  
Vol spanning wachtten we op de kamerverdeling.  
We waren onder de indruk van de kamers. Vlug trokken  
we naar buiten want we waren daar toch voor het strand 
en de zee.  
Deze week zouden we daar veel meer over te weten  
komen. Een gids gaf uitleg over de schelpen, de dieren,  
de getijden, … 
Een redder kwam vertellen over de veiligheid aan zee.  
We stapten op het staketsel en wandelden langs de  
havengeul tot aan de vismijn. 
Samen met het vierde leerjaar speelden we het grote 

 X  zEEKLASSEN 
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strandspel. Er werden  zandkastelen gebouwd, in de duinen gespeeld en met de gocarts gereden. 
We genoten van de activiteiten, het lekkere eten en vooral ook van elkaar. 
Met tegenzin moesten we vrijdagmiddag afscheid nemen van de zee. 
Doodmoe maar met vele verhalen keerden we naar huis terug.  
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Op maandag 6 mei 2019 vertrokken het derde en het vierde leerjaar naar zee, richting Nieuwpoort.  
Onderweg stond onze eerste activiteit al op het programma: een bezoekje aan de Ijzertoren in Diks-
muide. 
Via een tentoonstelling kwamen de kinderen meer te weten over de wereldoorlog. 's Middags 
mochten 
we daar onze boterhammetjes opeten na een interessante voormiddag.  
Met een volle maag reden we dan verder naar Nieuwpoort waar de kinderen eindelijk te weten 
kwamen 
met welke vriendjes/vriendinnetjes ze de kamer een hele week mochten delen. Na een lekker  
avondmaal werden er nog liedjes gezongen en om 20.30u was het tijd om te slapen.  
 
De volgende dag kwamen de 2 gidsen, Herman en Rita,  bij ons langs en ze namen ons mee voor een  
strand-en duinentocht. We mochten samen met hen het strand verkennen en kregen uitleg over de  
schelpen die we vonden in het zand en over de dieren die leven in de zee.  
In de namiddag maakten we nog een stevige wandeling en mochten de kinderen ravotten op het  
strand. We sloten de dag alweer af met een lekkere maaltijd.  
 
Op woensdag kregen we bezoek van de redders die wat meer uitleg gaven over wat ze zoal doen 
aan onze 
Belgische kust. Aan de hand van een poster, een memoryspel, de kledij, ... maakten ze ons meer 
duidelijk  
over de regels en afspraken en alles wat mag en niet mag op het strand en in de zee.  
In de namiddag bouwden we zandkastelen op het strand en werden de mooiste bekroond met een  
medaille. Na het lekkere eten was er voor de derde dag op rij een fijne bezinning waardoor we een 
beetje  
rustig werden om nadien onder de wol te kruipen.  
 
De volgende dag trokken we opnieuw richting strand voor een groot strandspel.  
Hiervoor werden het derde en vierde leerjaar in groepjes verdeeld om samen leuke spelletjes tot 
een goed  
einde te brengen. Nadat alle punten waren geteld, werden de winnaars gekroond met een leuke 
medaille. 
In de namiddag strooide het slechte weer wat roet in het eten, maar ondanks de enkele regenbuien 
was het toch een geslaagde namiddag. Na het lekkere eten stonden het freepodium en de dans-
avond 
op het programma. Na het vele dansen en swingen op de dansvloer, kropen we moe maar voldaan  
in ons bedje.  
 
Op vrijdag werden eerst de koffers gepakt en klaargezet. Na een lekker ontbijt stond er met de go-
carts 
nog een laatste, leuke activiteit in onze agenda.  
De kinderen konden op de dijk, in de stralende zon, zich nog een laatste keer uitleven.  
We stapten om 14.30u op de bus richting Liedekerke met een rugzak vol verhalen en avonturen om  
thuis aan iedereen te vertellen.  

X  zEEKLASSEN 
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De eerste graad ging vier dagen op bosklassen in Heer-sur-Meuse, met slecht weer in het vooruit-

zicht.  Maar de weergoden waren ons goedgezind, waardoor we konden spelen in de bosspeeltuin. 

Natuurlijk mocht een boswandeling niet ontbreken, want we hadden het geluk een everzwijn met 

haar vijf kindjes te  zien!  Ook hebben we kunnen kijken naar de edelherten en damherten tijdens het 

voeden. 

We blikken met veel plezier terug naar ons eerste meerdaagse avontuur. 

 X  BoSKLASSEN 
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Mol was weg!  Wat nu?  Beer was heel verdrietig en wij gingen hem helpen met het zoeken naar zijn 

beste vriend.  Samen met de kinderen van het eerste leerjaar gingen we op stap langs het jaagpad 

aan de Dender.  Dit was niet zomaar een wandeling, maar een echte zoektocht!  De kleuters van de 

derde kleuterklas moesten samenwerken met de kinderen van het eerste leerjaar om verschillen-

de opdrachten tot een goed einde te brengen.  Aangekomen in de Beremollespeeltuin kan de zoek-

tocht beginnen.  Na even zoeken vonden we Mol.  Uit volle borst zongen we allemaal samen het Be-

remollelied.  Mol vond dat we dit super hadden gedaan en had voor ons een schatkist met een ver-

assing bij.  Lekkere lolly’s voor iedereen! 

Eind goed al goed.  Mol en Beer waren terug bij elkaar.  Onze dag en opdracht waren meer dan ge-

slaagd. 

 

 X  BErEMoLLEdAG 
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Misschien klinkt deze sport je niet zo bekend in de oren? Dat 

is geen wonder want "Krolf" is een vrij nieuwe sport, over-

gewaaid uit Denemarken. 

Het korfspel lijkt sterk op golf, maar dan met een vleugje 

croquet qua materiaal, minigolf qua puntentelling en petan-

que qua spelwijze. 

1 van de bekendste "parkkrolfers Likert", nl. Frank Fivé gaf 

onze leerlingen initiatieles "krolf" in het Pastorijpark recht 

tegen over onze school. 

De leerlingen beleefden enorm veel plezier aan het " Krol-

fen", alsook aan een spelletje Petanque en het ondertussen 

gekende Kubb spel.  

Krolf is een sport dat je zowel jong als oud, maar vooral sa-

men in een mooie natuur kan beoefenen.  

Wij hopen dat jullie kinderen deze enthousiaste, vol over-

winning, avontuurlijke belevenis met jullie deelden. 

Voor meer informatie rond " krolf" kan u steeds terecht op 

de website van onze gemeente : www.liedekerke.be  

Tot Krolfs 

 X  KroLFT 

 

Een kleuter uit de derde kleuterklas was zo verwonderd  

toen bleek dat WC geen 2C was. 

 

 

 X  UIT dE KINdErMoNd 

Krolf 

http://www.liedekerke.be
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De tweede kleuterklas werd omgetoverd tot een politiebureau. 

Politieman Joris, de papa van  

Jasper uit 2KB, kwam op bezoek om ons iets meer te vertellen 

over zijn beroep. De kinderen zaten te popelen om vragen te 

stellen en om de politiespullen van dichtbij te mogen bekijken. 

Ze konden hun hartje ophalen: we hoorden politieagenten door 

de walkie talkie en de juf werd in de hand-boeien geslagen! De 

kleuters mochten zelfs in de politieauto zitten. De sirene en de 

zwaailichten lieten alle monden openvallen.  Een onvergetelijk 

bezoek! 

 X  PAPA PoLITIEAGENT oP BEzoEK 
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Op donderdag 16 mei gingen we met het eerste peuterklasje op bezoek naar de zorgboerderij: ‘Het 

Frambozenhof’.  We werden er vriendelijk onthaald.  Na een leuk kennismakingsdansje mochten 

we, samen met de juf , de zus en de mama van Heaven (K1A) op stap op de boerderij. 

Alle kleuters kregen de kans om mee de dieren te verzorgen, eten te geven of eens gewoon te aai-

en.  Iedereen was heel enthousiast en we voelden ons onmiddellijk thuis tussen de vele dieren.  We 

maakten kennis met verschillende soorten konijnen, kippen, eendjes, kuikens, geiten, pony’s, alpa-

ca’s, een hangbuikvarken, zelfs kangoeroes met hun kleintjes. 

Na een fijne rondleiding mochten we even uitblazen in de speeltuin van de zorgboerderij.  We kre-

gen nog een leuk filmpje te zien over de kippen en de kuikens en dan was het de hoogste tijd om te-

rug naar school te stappen. 

Al onze kleuters vonden het een superleuke ervaring en zeggen. 

Dankjewel aan alle lieve mensen op het Frambozenhof! 

 

 X  BEzoEK AAN dE zorGBoErdErIJ 
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Tijdens de turnles kreeg het 5de leerjaar:Acrogym. Piramide bouwen was hun opdracht.    

 X  PIrAMIdES 

Tijdens het toneeltje op de boerderij ‘Direboe’ … 

 Boer  : Wie woont er in het bos? 

 Peuter : Euh ……. 

 Boer  : de vos, die woont in het bos. 

    En wie eet er graag kippetjes? 

 Peuter : “Ikke!” 

 Boer  : De vos die eet ook graag kippetjes! 

 X  UIT dE KINdErMoNd 
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De dinsdag  juni vertrokken wij op schoolreis naar Gent.  De weergoden waren ons alvast goed 

gezind en wij waren er helemaal klaar voor.  Met onze rugzak en beremollepetje p stapten we wel-

gezind naar de bus, die ons naar het huis van Alijn bracht te Gent. 

De inrichting, de sfeer maakte de kleuters heel nieuwsgierig en zelfs een beetje zenuwachtig want 

de meeste kleuters waren nog nooit in een authentiek poppentheater geweest.  Het poppenspel 

ging over de “De Geest van het Gravensteen”.  Het verhaal begon met graaf Filips, die de burcht heel 

lang geleden liet bouwen en hij vertelde ons dat in de duistere middeleeuwen Gent en omgeving in 

angst leefde voor de boze tovenaar Microbius, die kwaad stichtte waar hij maar kon … Het spannen-

de verhaal speelde zich in, om en zelfs onder het kasteel af.  Onze kleuters waren razend enthou-

siast en Microbius werd mede door Pierke Pierlala en hun samenwerking verslagen.  Pierke had 

onmiddellijk de harten van onze kleuters gestolen en onder de muzikale noten van Pierke namen 

we dan ook afscheid van elkaar. 

Diezelfde dg en de dag erna zongen onze kleuters meerdere malen nog luidkeels zijn liedje: “ Ik ben 

zu bla … zu bla …” 

Onder een stralende zon en tussen mooie veld-

bloemen konden we buiten picknicken.  Daarna 

was er nog gelegenheid om te klimmen en klau-

teren in de speeltuin. 

Om 13.00u pikte de bus ons op en reden we rich-

ting Gravensteen. 

In het Gravensteen werden wij opgewacht door 

een prinses.  Samen met haar verkenden we het 

Gravensteen, van de kelders tot de uitkijktoren.  

Onderweg vertelde ze over het leven in een 

middeleeuws kasteel.  Verder kwamen we te 

weten wat een ridder is?  Wat een ridder draagt?  

Hoe je vroeger een kasteel verdedigde?  Waar 

 X  SCHooLrEIS GrAVENSTEEN 
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De peuters gingen op 

11 juni met de bus op 

bezoek bij boer Manu 

en boerin Siel van  

kinderboerderij  

Direboe. 

Daar maakten we 

kennis met de dieren, 

keken we poppenkast, 

mochten we geiten en 

varkens eten geven, maakten we een ritje met de huifkar en gaven de lammetjes de papfles. 

Wat vonden onze peuters het leuk.  Er was zelfs een nieuw diertje De nandoe (familie van de struis-

vogel) op de boerderij.  Tijdens het toneeltje werd dit snel duidelijk.   Dat onze peuters onder de in-

druk waren zullen de mama’s en de papa’s wel geweten hebben, hun peuter kon niet zwijgen over 

de dieren van de boerderij. 

Een onvergetelijke voormiddag voor onze peuters!  

 X  SCHooLrEIS dIrEBoE 

iedereen sliep?  Hoe een brief werd ver-

stuurd? 

Kortom dankzij de prinses ontdekten de 

kleuters de verborgen hoekjes en gehei-

me plekjes van het kasteel.  Op het einde 

werden de kleuters gekroond tot ridder of 

jonkvrouw en met een passend dansje 

werd ons bezoek aan het Gravensteen 

afgerond. 

Een dag uit het dagboek van een kleuter 

om NOOIT te vergeten. 
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Op donderdag 2 mei gingen de leerlingen van het 1ste, 4de en 5de leerjaar schaatsen.  Donderdag  

16 mei mochten de leerlingen van het 2de, 3de en leerjaar gaan schaatsen.  Wat  waren we ver-

baasd hoe flink onze leerlingen kunnen schaatsen.   Ilana toonde ons zelfs een silhouet.   

Prachtig! 

 X SCHAATSEN 
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Dankjewel aan al onze leesouders en grootouders. Dankzij jullie vrij-

willige inzet zitten de meeste kinderen weer een niveautje hoger met 

het lezen. Je moet het toch maar doen hé! 

Wij hopen dat jullie volgend schooljaar weer van de partij zullen zijn.  

De leerlingen en de juffen van het 1ste en 3de leerjaar 

 X  LEESoUdErS BEdANKT 

Eind april gleed tussen de vele mails een heel ander bericht onze mailbox binnen.  We mochten be-

zoek verwachten.  Tijdens de eerste week van juni zou een inspectieteam zijn kritische blik laten 

schijnen over onze school.  We kregen doorlichting.  Hun komst nestelde zich al vlug in onze ge-

dachten en in de vele gesprekken. 

Een rustig einde schooljaar zonder schoolfeest?  Vergeet het maar.  Alles wat we wilden en moes-

ten laten zien werd klaargelegd.  Ouders en kinderen werden aangesproken want ook zij mochten 

ditmaal op gesprek komen. 

Wij die normaal graag routine hebben in onze schoolweek werden plots hel soepel.  We gingen les-

sen herplannen, roosters veranderen zodat alles in he obeservatierooster van de inspecteurs zou-

den passen.   

Bij de start van de doorlichtingsweek stelden de inspecteurs zich voor en stelden ze ons gerust.  We 

moesten deze doorlichting zien als een kans tot dialoog en niet anders doen dan anders.  Als focus 

kozen ze muzische opvoeding en Nederlands. 

Zo’n week duurt best lang.  Als team wil je immers tonen wat we  in onze mars hebben.  We wilden 

geen kansen laten liggen om onze werking te tonen. 

We zijn de week goed doorgekomen, het bracht ons zelf dichter bij elkaar.  Schouderklopjes en feli-

citaties werden gedeeld.  Uit onze gesprekken nemen we goede voornemens voor het komende 

schooljaar mee. 

We zijn blij dat we zijn doorgelicht maar zijn toch blij onze werkplanning weer zelf in te hebben.  

Want samen met collega’s, kleuters en leerlingen opvoeden/ontwikkelen tot zelfzeker, weerbare 

en gelukkige kinderen is één van de mooie aspecten van onze job. 

Het verslag van de doorlichting zal vanaf september te vinden zijn op de website van de onderwijs-

inspectie. 

 X  doorLICHTING 
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Veel kinderen blijven dagelijks op school eten.  Ze bren-

gen dan een lunchpakket mee.  Voor velen onder ons is 

dit een klassieke lunch: boterhammetjes met vleeswa-

ren, kaas of choco. 

Maar mag het ook eens iets anders zijn?  Zeker! 

Een diëtiste kwam ons vertellen hoe we een gezonde 

brooddoos kunnen maken.   

We staken de handen uit de mouwen en maakten tzatziki 

en eiersla.  Groentjes werden fijngesneden en geraspt 

en dan was het tijd om te proeven! 

We konden kiezen tussen volkorenwraps of brui brood 

en we mochten die naar keuze laten beleggen: kip, 

groentjes, tzatziki, eiersla of magere kaas. 

Het was eens wat anders dan een gewone boterham!  En 

het heeft gesmaakt! 

 

 

 X  KooKworKSHoP IN HET TwEEdE LEErJAAr 

In de trouwmis van juf. Ann 

 Pastoor : In een huwelijk gebruik niet alleen de jij-vorm. 

    Maar ook de eerste persoon is belangrijk!  Wie is 

    de eerste persoon? 

 Leerling : “Mol”  (ik) 

 X  UIT dE KINdErMoNd 



St.-Antoontje - 2018—2019  - pg 30 

 

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

 X  VrEUGdE IN oNzE SCHooL 

Tijdens een kringgesprek  in de peuterklas… 

Juf  : Als de schapen het warm hebben.  Wat gebeurt er dan? 

Peuter : dan we hun baard af. 

 

In de les bewegingsexpressie  stelde een leerling de vraag aan  

de juf of het de overlaatste les was.  Ze bedoelde hiermee de voor  

laatste les . 

 X  UIT dE KINdErMoNd 

Een zoontje voor 

Juf Karolien Pede 
 

Ezra 
17 april 2019 

Een zusje voor 

Robbe De Deyn (K2A) 
 

Louise 
11 februari 2019 

Een zoontje voor 

Juf Nele Guldemont 
 

Felix 
27 februari 2019 

Een kleindochter voor 

Juf Greet Cobbaert 
 

Anna-Louise 
3 mei 2019 

Een zusje voor 

Stan (K3A) en Alex (L2A) Aerts 

 
 

Loes 
3 mei 2019 

Een zusje voor 

Andrea Boussery Ventura (P1B) 

 
 

Chiara 
16 mei 2019 

Een broertje voor 

Sherine (L3A), Yasmine (L2A) en 

Mayssen Bouchaâla  
 

Emir 
3 mei 2019 
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& 

 

Mama en papa van 

Laurens (K3A) & Mathijs (K1A) 

Van Dorpe 

& 

 

Juf van het eerste leerjaar 

 

 X  VErdrIET IN oNzE SCHooL 

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. 
 

 

 

Denise  

De Weghe 

°21 juni 1948 

+ 1 januari 2019 

 

Grootmoeder van 

Liano Trogh (L1B) 

 

 

Gert Willems 

°8 september 1972 

+ 21 februari 2019 

 

Echtgenoot van juf An De Bock  

Papa van Stan (L6A) en Rune (L4B) Willems 

 

 

Maria-Hortensia  

Coppens 

°9 juni 1924 

+ 31 januari 2019 

 

Overgrootvader van 

Lucas (L3A) en 

Andreas (K3B)

Derkinderen  

 

 

Felix  

Christiaens 

°3 juli 1933 

+ 13 maart 2019 

 

Overgrootvader van 

Emma Lievens (L4A) 

en 

Iane Langiau (L2A) 

 

 

Maria 

Van Asbroeck 

°23 juli 1924 

+ 3 mei 2019 

 

overgrootmoeder van 

Liano Trogh (L1B) 

 

 

Roger 

De Mulder 

°18 februari 1938 

+ 3 juni 2019 

 

Grootvader van juf Sandra 

Overgrootvader van  

Axel (L2B) en 

Nayla (K1A) 

Van Der Taelen 
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BELANGRIJKE DATA voor het schooljaar 2019-2020 
 

 Herfstvakantie    maandag 28/10/2019 tot 3/11/2019 

   Wapenstilstand  maandag 11/11/ 2019 

 Kerstvakantie     maandag 23/12/2019 tot 05/01/2020 

 Krokusvakantie   maandag 24/02/2020 tot 01/03/2020  

 Paasvakantie    maandag 06/04/2020 tot 19/04/2020  

 Dag van de arbeid vrijdag 01/05/2020 

 O-H Hemelvaart  donderdag 21/05/2020 & vrijdag 22/05/2020 

 Pinkstermaandag  maandag 01/06/2020 

 
 DE PEDAGOGISCHE STUDIEDAGEN EN VRIJE DAGEN   

    woensdag 11/09/2019 - 16/10/2019 - 05/02/2020 

    maandag  07/10/2019 - vrijdag 14/02/2020 

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 : Gesubsidieerde Vrije Basisschool SINT-ANTONIUS 

    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 


