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Werkgroep MOS 
 

Pompoen namiddag in samenwerking met landelijke gilde. 
 

Mateo kon het gewicht van de pompoen het beste inschatten. Proficiat Mateo! 

 

Dankzij het boek Speel en leer met Rosie- Zorg je mee voor de natuur? 

leren de jonge kinderen hoe ze spaarzaam omgaan met de natuur. 

De kinderen van het eerste leerjaar deden met deze foto’s mee aan een wedstrijd. 

Ze wachten nog vol ongeduld of ze bij de gelukkigen waren om een boekenpakket in de 

wacht te slepen. 

  



 
Op school doen we tussen de herfstvakantie en de krokusvakantie mee aan een actie om als 

voetganger en fietser goed zichtbaar te zijn in het verkeer. 

 

 

De kinderen verzamelen stickers door het dragen van hun fluo hesje.  

 

 

Fietsers die ook hun helm dragen en met verlichting aan naar school 

komen, kunnen extra stickers verdienen. 

 

Op woensdag 21 december, de kortste dag van het jaar, deden we een Flitsactie.  

De fietsers die, met fluohesje aan, helm op, en met verlichting aan naar school kwamen, 

werden beloond.  

Enkele beloonde leerlingen.. 

 



 

 

 

Ons onderwijs is continue in verandering. 

Wij staan daarom graag stil bij wat onze 

troeven nu al zijn en waar we zelf van 

dromen als school.  

 



 
 

De Leerkuil als tool voor leren  
De Leerkuil is een tool die het leerproces met uitdaging(en) zichtbaar maakt. Het geeft de verschillende fases 

van leren weer in een overzichtelijke metafoor die van jong tot oud aanspreekt.  

 

Iedereen kent zo’n moment, je denkt dat je een taak wel even gaat doen, maar dan valt het na een tijdje 

toch tegen. Je raakt gefrustreerd en weet even niet meer óf en hóe je verder moet. Je kunt op zo’n moment 

zeggen dat je ‘in de Leerkuil zit’.  

 
Een leerproces is eigenlijk een aaneenschakeling van meerdere leerkuilen. Je ervaring zorgt ervoor dat je de 

kuil gemakkelijker door komt: je weet welke strategieën werken in bepaalde situaties. De Leerkuil geeft je dus 

vele handvatten om inzicht te krijgen in welke situatie je je bevindt en hoe je je kunt gedragen om je doel te 

bereiken.  

  

  

   

  

 



 

 

 

 

 

IK GA OP ZUIDREIS EN NEEM MEE ... 
  

Al enkele jaren ben ik nieuwsgierig naar dit wederkerend initiatief. Zelf ga ik 

graag op reis om nieuwe plaatsen te ontdekken en om te leren van mensen en 

hun gewoontes uit andere culturen. Het was maar een kleine stap om mij deze 

keer kandidaat te stellen. Kort nadien kwam de verlossende boodschap dat er 

een plaatsje voor mij voorzien is in het vliegtuig met eindbestemming Kigali en 

dit samen met 8 andere Zuidreizigers. Ondanks de grote interesse zijn de 

plaatsen beperkt … 

 
Wie organiseert deze reis? 

De NGO Fracarita Belgium organiseert elk jaar een Zuidreis naar partners 

van de Broeders van Liefde in Rwanda en Oost-Congo (www.zuidreis.be). 

Vanuit een samenwerking kan elke medewerker van een school of voorziening 

van de groep Broeders van Liefde in België zich kandidaat stellen om deel te 

nemen aan een volgende editie. In 2023 wordt het de 16de editie. 

 

‘Eenmaal terug in de eigen voorziening is het de bedoeling om vanuit 
deze uitwisseling duidelijk te maken dat de inspanningen die de Afrikaanse 
partners verrichten, zeer gebaat zijn bij de Belgische solidariteit.’ 

Tijdens de reis is het de bedoeling om een concreet beeld te krijgen op de werking, de 

visie en de doelstellingen van de partners die Fracarita Belgium ondersteunen in 

Afrika. 

 
Een goede voorbereiding is het halve werk … 

Eenmaal je te horen krijgt dat je meegaat, start een pittig voorbereidingstraject met twee 

voorbereidingsnamiddagen. Ondertussen ligt de eerste namiddag al achter ons. Deze 

vond plaats in het Broederhuis, op de campus van het Guislain- ziekenhuis. Daar hebben 

we elkaar als groep voor het eerst ontmoet. 

 
De deelnemers zijn werkzaam in voorzieningen verspreid over Antwerpen, Oost- en 

West-Vlaanderen. Tijdens deze eerste voorbereidingsnamiddag doorliepen we een tot in 

de puntjes uitgewerkt draaiboek. Al snel werd duidelijk welke deadlines we allemaal te 

halen hadden wat betreft het aanvragen van een internationaal paspoort en visum, 

alsook een aantal noodzakelijke inentingen die beschermen tegen o.a. hepatitis en gele 

koorts. 

 
Het werd een fijne eerste kennismaking waarbij we begonnen te beseffen dat we een 

fysiek en emotioneel zware reis tegemoet gaan, waarbij we elkaars steun kunnen zijn. 

Zoals je kan lezen wordt er een serieus engagement verwacht van kandidaat-

Zuidreizigers, zowel vòòr, tijdens als na deze reis. We worden hier vanaf bij aanvang 

goed begeleid. 

 
Een voorsmaakje … 

We kregen te horen welke projecten we allemaal gaan bezoeken in Rwanda en Kivu 

(Congo). Hierbij is het de bedoeling om tot uitwisseling te komen met de lokale collega's. 

In Ndera gaan we naar een kleuterschool, een school voor kin- deren met een mentale 

beperking en een psychiatrisch centrum. In Gatagara bezoeken we een centrum voor 

kinderen met een fysieke of auditieve beperking. 

Kigali, Rwanda 

Onze directeur gaat mee op Zuidreis, 
een initiatief van de groep Broeders van Liefde.   



 

 

 

De Zuidreizigers 2023 

 

Een volgende stop brengt ons naar Huye, waar we langsgaan in een secundaire 

school en beroepsopleiding voor jongeren met en zonder beperking, alsook een 

psychiatrisch centrum. In Rwamagana bezoeken we een lagere school en 

midden- school voor blinden. In Oost-Congo worden we verwacht op een 

technische school en een psychiatrisch centrum. Een volle agenda dus! 

 
We logeren vaak in kloosters bij broeders. Het is mij ondertussen duidelijk dat 

we bevoorrechte reizigers zijn en dat we ons zullen afstemmen op de vele 

plaatsen waar we ontvangen worden. De vele tips, praktische info, do's en 

don'ts zullen hierbij goed van pas komen. 

 
Eenmaal terug thuis … 

We keren terug als een groep ‘ambassadeurs' die samen door intense 

ervaringen gaan en verhalen aanhoren. Eenmaal terug in de eigen voorziening 

in Vlaanderen is het de bedoeling om vanuit deze uitwisseling duidelijk te 

maken dat de inspan ningen die de Afrikaanse partners verrichten, zeer gebaat 

zijn bij de Belgische solidariteit. Het engagement na de reis bestaat uit het 

brengen van een getuigenis binnen de werkplek alsook een zelf te kiezen 

initiatief buiten deze setting. 

De motivatie vertaalt zich trouwens ook in de kostprijs van deze reis: elke 

deelnemer betaalt zijn eigen deel. 

 
Rik De Coninck, onze ervaren reisgids, voorziet in nabegeleiding en helpt in 

een goede verwerking van alle opgedane ervaringen zodat elke reiziger, zowel 

op het werk als in de eigen leefwereld, opnieuw een evenwicht vindt. 

 
Tot zover mijn ‘reisverslag' over de komende Zuidreis Rwanda-Kivu, editie 

2023. Onze voorbereidingen zijn halverwege, maar de goesting om er aan te 

beginnen is er al volledig! 

 
 

Bert Carcan Begeleider 

leefgroep  

 

Via Facebook  
en instagram 

kunnen we hun 
belevenissen volgen.  
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Dank u Sinterklaasje! 
Een hartelijke dank aan de ouderraad voor de st€un! 

 

 

  

 



 

 

Werkgroep Vitamine T 

 

➢ Er de voorbije maand november héél wat activiteiten  

werden georganiseerd rond voorlezen? 

 

- Grootouders kwamen voorlezen bij onze peuters en 

jongste kleuters. 

- Het 6e leerjaar ging bij de kinderen van het 1e leerjaar voorlezen. 

- Mevr. Stefanie verzorgde een interactief voorleesmoment voor alle kinderen van 

onze school. 

- De kinderen van het 2e leerjaar werden voorgelezen door kinderen van het  

5e leerjaar. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

➢ Heel wat klassen nieuw leesvoer kreeg van de Sint? 

Het 1e leerjaar kreeg o.a. deze nieuwe reeks van mol en beer. 

 

 

 

➢ Er een aantal kinderen van het 6e leerjaar ons boekenparadijs 

mee helpen op orde houden? Dank je wel voor jullie inzet! 



 
 

Een goede gezondheid  

We wensen het elkaar toe. 

Voldoende rust, 

beweging, 

een portie geluk 

en een gezonde voeding 

helpen daar zeker bij. 

 

We geven jullie graag tips hoe een gevarieerde, gezonde lunch in de brooddoos kan. Een 

eitje, een restje uit de frigo, …                         op naar een gezond 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cm.be/gezond-

leven/kind/voeding/de-brooddoos 

 

TIPS 

https://www.cm.be/gezond-leven/kind/voeding/de-brooddoos
https://www.cm.be/gezond-leven/kind/voeding/de-brooddoos
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Werkgroep sfeer 
 

Net voor de kerstvakantie, op vrijdag 23 december, hielden we op school toffe kerstvieringen. 

In de voormiddag kwamen de kleuters en het eerste leerjaar in de polyvalente zaal samen. 

In de namiddag hielden de kinderen van de lagere school in de turnzaal een kerstviering. 

Hieronder vinden jullie enkele sfeerbeelden. 

 


