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Voorwoordje van de directeur 

Beste ouder(s) 

Niet te geloven, opnieuw is een jaar voorbij!  

2014, een jaar met heel wat mooie maar helaas voor 
sommigen ook minder aangename momenten. 

Opnieuw vormt de eindejaarsperiode een ideale ge-

legenheid om stil te staan bij alles wat nu echt be-
langrijk is in het leven, meer oog te hebben voor de 
kleine dingen en vooral tevreden te zijn met wat we 
wél hebben. 

Laten we met z’n allen een zorgeloos nieuw kalen-
derjaar tegemoet gaan. ‘De Krekel’ en/of  ‘Het Kre-
keltje’  wil in elk geval ook in 2015 een warm  en 
zorgzaam nest zijn waar we in moeilijke momenten 

elkaar graag helpen en in fijne momenten elkaar 
spontaan zullen vinden.  

Laat ons ook proberen wat meer tijd voor elkaar vrij 
te maken, elkaar lief te hebben en vooral voortaan 

ietwat positiever te zijn.   

Laat ons nu dromen van een witte en vooral gezellige 
kerst, een mooi versierde kerstboom en veel lieve 
mensen om ons heen. 

In naam van het krekelteam wens ik u en uw familie 
alvast een gelukkig en  vooral gezond 2015 toe. 

Alain Sedeyn 

directeur 
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Sfeervolle feestdagen  

vanwege de eendjes  

en juf Ulrike 

Maak het voor de vogeltjes buiten ook “lekker”gezellig!  
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De juffen van de muizenklas: 

Joyce en Annemie 

Kurt van Weynsberghe Schepen van Onderwijs,  
op bezoek in de muizenklas 

De Muizenklas van GBS De Krekel liet ook dit jaar “De week van de smaak” 
niet geruisloos aan zich voorbijgaan.  

De klas van juf Annemie kreeg bezoek van de schepen van onderwijs Kurt 
Van Weynsberghe.  

Je kon een speld horen vallen toen hij aan de hand van een Kamishibai het 
verhaaltje “Jules heeft honger” improviseerde.  

Net als Jules werden zowel de kleuters, de juf als de schepen hongerig van 
deze beeldende vertelling.  

Enthousiast werd daarom begonnen met het creatief besmeren van  
boterhammen met verf.  

Helaas waren deze niet eetbaar, maar dit mocht de pret niet drukken. Ieder-
een genoot zichtbaar van deze geslaagde middag. 

Prettige Kerst en een spetterend 2015 
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Hallo iedereen, 

Wij, de vlindertjes van de Krekel, willen jullie even laten mee-

genieten van een prachtig thema. We hebben 3 belangrijke 

items gecombineerd en er ‘iets’ superleuks van gemaakt.  

Zo was er onlangs de week van de smaak, de week van de 

grootouders én de voorleesweek. Door deze 3 te mixen kwa-

men er prachtige initiatieven tot stand. Er kwamen oma’s 

langs om koekjes en pannenkoeken te bakken, memés en 

pepés kwamen voorlezen, we hadden een knutseloma en 

sommige grootouders kwamen langs om samen te spelen met 

hun kleinkind(eren),… kortom, het was supergezellig!  

Jong én oud genoten van die momenten samen. Ook wij, de 

juffen, waren heel tevreden met de opkomst en de deelname 

van de grootouders! Op die manier kunnen we eens laten 

zien dat ze niet zomaar een beetje spelen in de klas, maar 

dat er wel degelijk altijd bepaalde doelen achter zitten.  

Ieder spel heeft zijn nut… of dat nu met het playmobilhuisje 

is, of met de hoepels, of met de puzzels, het is allemaal even 

belangrijk. We willen jullie kleinste (maar tevens ook groot-

ste) schatten zoveel mogelijk bijbrengen en deels instaan 

voor hun opvoeding en ik denk dat we daarin, met ons gehe-

le schoolteam, zeer zeker in slagen!  

Ik kom in ieder geval met veel plezier en heel enthousiast 

werken, elke dag opnieuw, om ons kleinste krekels van alles 

bij te leren! En aan hun snoetjes te zien, vinden ook zij het 

super in de vlinderklas !!!  

Geniet maar even mee met de volgende foto’s… 

Oma Hanne 

Opa Kyanta 

Nog meer foto’s op de website www.krekel.tk  
doorklikken naar vlinderklas !!! 

Leuk, 
hoor! 
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Met de kikkerklas naar de Lembeekse bossen 

Groetjes van juf Nathalie en de kikkertjes! 

Op vrijdag 17 oktober was het weer zover. Alle kleuterkrekeltjes gingen op pad voor de jaarlijkse 

herfstuitstap naar het bos. Na een gezellige busreis kwamen we, voorzien van een kaboutermuts, 

aan bij het Lembeekse bos.  

In groepjes trokken we over het kabouterpad het bos in. Onderweg vonden we briefjes met diverse 

spannende kabouteropdrachten zoals: het zoeken van blaadjes en paddenstoelen, het proeven van 

walnoten en het voelen aan de schors van de bomen. Onderweg hebben we allerlei dieren gezien 

zoals konijntjes en eekhoorntjes!  

Natuurlijk kregen de kabouterkrekels een ontzettende honger van al deze bosactiviteiten. Rond 

twaalf uur verzamelden we in een gezellig chalet midden in het bos waar we onze boterhammetjes 

konden opeten.  

Na deze gezonde lunch in de buitenlucht gingen we naar de speeltuin waar we naar hartenlust 

konden ravotten. De dierenvriendjes konden ook een kijkje nemen bij de hertjes, geitjes en pau-

wen. Voor de dorstige kabouters was er een drankje voorzien.  

Aan alle kabouterverhaaltjes komt een einde dus ook aan deze geslaagde dag. Na de terugreis, 

waarbij enkele krekelkabouters al naar dromenland waren vertrokken, kwamen we moe maar  

voldaan terug aan op school.  
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De komst van de Sint en Zwarte Piet. 

zonder Sinterklaas. Hij vertelde dat hij de 

Sint kwijt was geraakt. 

Alle kinderen moesten de Piet meehelpen 

om op zoek te gaan naar de Sint en zijn an-

dere Zwarte Pieten. 

Gelukkig konden de kinderen goed zoeken, 

en vonden we de Sint samen met zijn Pieten 

en brachten hen samen naar onze school. 

Tevreden en vol enthousiasme deden we 

ons dansje en kwam daarna de Sint in ons 

klasje op bezoek. 

Iedereen mocht eens op de schoot en ze 

kregen zelfs nog wat lekkers mee naar huis! 

Dankzij de hulp van alle kinderen werd het 

een super Sinterklaasfeest!!! 

Twee weken voor de verjaardag van Sinter-

klaas kregen alle klassen post van de Sint. 

We kregen een uitnodiging waarop stond dat 

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten om vrijdag 

5 december bij ons zouden langskomen. 

Tussendoor hadden de kleuters al hun 

schoen gezet en werden ze af en toe verrast 

door de lekkere koekjes die ’s morgens in de 

klas lagen. De kleuters waren door het dolle 

heen en telden elke dag aan de hand van 

een kalender hoeveel keer ze nog moesten 

slapen voordat de Sint kwam. 

Op de dag zelf gingen we met z’n allen naar 

de turnzaal om de Sint op te wachten en ons 

aangeleerde dansje te kunnen tonen. 

Toen verscheen er opeens een Zwarte Piet 

 

Dat hebben jullie allemaal 
prachtig gedaan! 

Dat verdient een leuk ge-
schenkje! 

Groeten van 
de beren en 
Juf Deborah 

 

Wie zoet is krijgt 
lekkers! 

Wie stout is de 
roe! 
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In samenwerking met de STICHTING VLAAMSE SCHOOLSPORT 

neemt onze school dit jaar opnieuw deel aan twee leuke en creatieve 

sportactiviteiten voor kleuters. 

De kinderen van de 3de kleuterklassen boemelden op  21 november  

één volledige dag: een avonturentocht, een diverse spelenmarkt, pa-

rachute, dans, verkeerspark. Dit is maar een kleine greep uit de ver-

schillende activiteiten. Het is de bedoeling om aan de hand van een 

aantal uitgewerkte bewegingslandschappen de kleuters ervaringen te 

laten opdoen om uiteindelijk te komen tot een betere bewustwording, een ruimtelijk oriëntatie-

vermogen, een goede tijdsbeleving, voldoende handigheid en een aangepaste dynamische en 

fijne coördinatie ! 

De kinderen van de 2e kleuterklas moeten nog eventjes geduld uitoefenen. Zij zullen in de loop 

van het schooljaar nog een halve dag mogen “rollebollen” !  We kijken er al naar uit ! 

Geniet van de foto’s en vele groetjes van juf An en de bijtjes 
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We amuseren ons op 
Kronkeldiedoe.  

Bewegen is gezond! 

Fran toont haar turnkunstjes 
tijdens de ‘Dag van de Sport-

club’ 

Jean-Pierre wint de eerste 
prijs bij de veldloop! 

Proficiat! 

Geen enkel plekje in het bos heeft 
nu nog geheimen voor ons! 

We komen veilig naar 
school! 

We laten ons zien! 

Lekker griezelen tijdens Halloween! 
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Ook dit jaar lieten we de leerlingen van tweede leerjaar genieten van een aantal toffe 

voorleesmomenten. 

Zo kwamen juf Ulrike, juf Mady, juf Marian, Philippe ( secretariaat) en Ria            

( brugfiguur) ons verwennen  met verschillende       Sinterklaas –  

 Voorlezen uit de Spiekpietjes, Schimmel is ziek, Het verloren pietje, 

 Eventjes wegdromen en genieten. 

 Raden hoe het verhaaltje zal aflopen… 

 Hebben we alles goed gehoord? 

 Aandachtig luisteren! 

 Leg de rekenboeken maar even aan de kant. 

 Een grote dank u wel aan alle onze voorlezers!!! 

 Nu hebben we allemaal zin gekregen in meer verhaaltjes! 
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Kon jij deze rebus oplossen? 

Een dikke proficiat, ook van mijn 
rendier Rudolf! 
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Heeft u al gehoord van een SuperWereldMol?  

Wij wel! We hebben er zelfs enkele ontmoet! 

SuperWereldMollen wonen onder de grond en bestu-

deren voorwerpen uit andere landen: wat is de naam 

van dit voorwerp? Waarvoor dient het? … 

In september vonden ze in hun ondergrondse gan-

gen heel wat voorwerpen waarvan ze geen idee had-

den wat het waren of waarvoor ze gebruikt werden… 

Toen riepen ze de hulp in van 33 professionele ont-

dekkingsreizigers! Nu vraagt u zich misschien af 

waar u die kan vinden! Wel, u weet het misschien 

niet, maar in het 4de leerjaar zitten 33 echte ontdek-

kingsreizigers! Dus op 14 november trokken we erop 

uit en groeven we ons een baan onder de grond naar 

het Mollennest van SuperWereldMol… 

We bestudeerden er samen met de SuperWereld-

Mollen de voorwerpen en besloten om in groepjes 

naar de landen van herkomst op zoek te gaan naar 

informatie. 

Ontdekkingsreizigers Fien, Andres, Jusuf, Simon, 

Alyssa, Sarah, Keano (4A), Vinisha, Amel (4A)., Xi-

ana en Diamond kwamen na een lange tocht door de 

gangen aan in India! Zij zagen er een stukje van een 

Bollywoodfilm en maakten er overheerlijke thee! 

Dougal, Bas, Ramon, Silke, Yana, Keano C., Amel 

(4B), Sila, Otmar, Amélie en Yasin reisden onder de 

oceaan kwamen uit in Guatemala! We verkenden al de 

spulletjes die verkocht werden in het plaatselijk winkel-

tje, deden er een leuk spelletje met steentjes. Bas, 

Dougal en Sila zochten enkele Spaanse woordjes op in 

het woordenboek. Als ze deze woordjes vertaald had-

den, konden ze met de hele groep lekkere choco-

bananas maken! 

Elbika, Maria, Milana, Mateo, Liam, Finn, Mike, Dina, 

Xander en Melissa zochten dan weer andere oorden 

op. Ze kwamen aan in Senegal! Ook zij hebben zelf 

thee gemaakt en gedronken! 

Onze ontdekkingsreizigers vonden heel wat informatie 

over alle voorwerpen! Mission accomplished! We na-

men afscheid van de SuperWereldMollen en begaven 

ons opnieuw met beide voeten op de Belgische grond. 

Eén ding is zeker, dit was een onvergetelijke reis! We 

hebben voor jullie ook een souvenirtje meegebracht uit 

Guatemala: het recept om zelf overheerlijke choco-

bananas te maken! Smakelijk! 



Pagina 12 
SCHOOLJAAR 2014-2015 

In Guatemala maakten we lekkere 
Choco bananas klaar.   

Hieronder kan je het recept lezen. 
(4de leerjaar A en B) 

Recept Choco bananas 

Benodigdheden (4 personen): 

4 bananen 

12 friscostokjes of vorkjes 

2 soeplepels melk 

1 reep chocolade 

4 soeplepels suiker 

2 soeplepels gemalen nootjes 

Bereidingswijze: 

Smelt de chocolade in een kommetje. 

Doe er wat melk bij en voeg de suiker toe. 

Goed roeren. 

Stamp de nootjes fijn. 

Schil de bananen en snijd ze in 3 stukken. 

Snijd de puntjes er af. 

Steek door elk stuk banaan een friscostokje of een vorkje. 

Dop je banaan in de chocoladesaus en daarna in de nootjes. 

Mmm…., lekker zo’n Choco banana! 
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Enkele kiekjes uit het dagboek van het vijfde leerjaar  

Voorlezen bij de kleuters. 

Jules is back!  

Zwemmen is ons ding!  

Rio, here we come!  

Rekenen met Halloween… 

Lekker griezelig, raadsels om een 

puntneus van te krijgen  

Op speurtocht naar legendes in het Kloosterbos!

Dit is fun  

Waar is het noorden? Hoe lossen 

we het mottekasteelmysterie op?  

Mooi uitzicht, maar toch 

wel een beetje hoog, die 

IJzertoren  

Terug naar het slagveld rond de IJzer. 

Make peace, no war!.  
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Toen ik daar aan-
kwam had ik een 
akelig gevoel, maar 
toen we naar huis 
gingen had ik veel 
respect voor de 
mensen die hebben 
meegevochten. 
(Jennifer) 

Het was top in 
de IJzertoren! 
(Dana) 

Er waren veel schuilplekken  
in de loopgraven. (Olivier) 

Zoveel mensen die gestorven  
zijn in de oorlog! (Ashley) 

Ik genoot van het uitzicht daar boven. 
(Talia) 

Het was erg bijzonder om op de  
begraafplaats te staan. (Sarah A.) 

Nu besef ik echt hoe vreselijk de oorlog  
toen moet geweest zijn! (Isalie) 

De IJzertoren is mooi, maar er schuilt  
een erg verhaal achter. (Yente) 

Het was alsof je zelf even in de 
oorlog was. (Naïm) 

Vooral de loopgraven vond ik erg 
leuk, daar konden we ons eens 
goed laten gaan! (Naia & Duncan) 

Het was een leuke, interessante en 
leerzame uitstap!  
(Iben, Kiara, Sarah, Britt) 

Ik vond het er soms een beetje eng  
en griezelig! (Angie, Laura & Diana) 



Er waren meer mensen dan ik had 

verwacht! Het was een drukke avond, 

maar oh zo leuk om de mensen te be-

dienen! (Asiyat & Robbe D.L.) 

Het was leuk en span-

nend om de mensen naar 

hun tafel te begelei-

den en te bedienen. 
(Guilian, Boban & Robbe D.B.) 

We hebben heel hard gewerkt! 

(Phoebe) 

Ik vond het bedienen fantastisch  

en zou het graag nog eens overdoen! 

(Zaineb) 

Ik zorgde voor brood, boter 

en kaas. (Alexandro) 

De lekkerste spaghetti 

ter wereld!(Marlies) 

Het was een leuke avond. 

Nu is het aftellen naar 

de sneeuwklas! (Stef) 

Er was veel volk, hopelijk 

hebben we veel geld kunnen 

inzamelen voor de sneeuw-

klas! (Kyra) 

Ober zijn was top!  

(Ine & Enrico) 

De zaal zat helemaal vol  

met leuke mensen! 

(Chloë) 

Ik kan me nog herinneren dat ik 

op het einde van de avond veel 

pijn in mijn voeten had van het 

rondlopen… (Freya) 

SCHOOLJAAR 2014-2015 
Pagina 15 
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Woensdag 7 januari 2015 :  

bezoek van het CLB over uitleg medische onderzoeken. 

Woensdag 4 februari 

Woensdag 4 maart 

Woensdag 6 mei  

Woensdag 3 juni 

WELKOM OP ONS KOFFIEMOMENT ! 

Geniet met volle teugen van de eindejaarsperiode !  

Hallo lieve mensen,  

Wij nodigen jullie van harte uit op onze koffiemomenten ! 

Weet u niet goed wat u moet verwachten ?  

Wel, we willen gezellig samen “ babbelen” over de meest uiteenlopende zaken en wat mag dan zeker niet ont-

breken… een kopje koffie ! 

Soms komen er mensen 10 minuutjes binnen, andere ouders blijven tot 9.30 u of  komen binnen om 9 u, kort-

om u kan gaan en komen wanneer u dat wenst.  

Op deze manier leren we elkaar allemaal een beetje beter kennen.  

Hopelijk kunnen we u op één van onze koffiemomenten verwelkomen ! 

Van 8u20 tot 9u30 

In de refter van onze school Waar ?  

Om hoe laat?  

Wanneer ?  

http://www.google.be/imgres?q=feestdagen&hl=nl&sa=X&biw=1600&bih=778&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=XPP40qhtdEB5DM:&imgrefurl=http://janny.vermaat.name/log/tag/diversen/page/3/&docid=0sihFk_hKmYXWM&imgurl=http://janny.vermaat.name/log/wp-content/uploads/2010/12/Fi
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Wie : Iedereen die graag creatief bezig is!   

Wat : Eigen kledij of stof mag je meebrengen, wie een naaimachine heeft, mag deze ook 
meebrengen. Wie geen naaimachine heeft, kan er één gebruiken. We denken ook 
aan haken en breien. Wie wol, haakpennen en breinaalden heeft brengt deze 
mee. Wie niet, kan er gebruiken ! 

Bedoeling is om samen met een groepje  mensen  een creaclubje te vormen om 

broeken in te leggen, een rits in te steken, kledij te naaien en nog zoveel meer !  

Eigen inbreng is welkom ! De voorbije naailesjes waren een succes !  

Dit schooljaar ook haken en breien ! 

We maken een kerstboompompom en een kerstkunstwerk  

Wanneer:  Elke maandag en vrijdag van 13.00u – 13.25u  

Wie:  alle lagereschoolkinderen  

Waar:  In de refter   

Waarom:  Om samen te knutselen.  

Deze maand werken we rond wol in het thema kerst. 

Volgende maand kiezen de kinderen zelf met welke andere technieken ze zullen werken. 

http://www.google.be/imgres?q=kerstster&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZExN9bkaZDz1nM:&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerststerren-i20603.html&docid=n8cWQrSBwHT8cM&imgurl=http://www.schoolplaten.com/foto-kerststerren-p
http://www.google.be/imgres?q=kerstster&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZExN9bkaZDz1nM:&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerststerren-i20603.html&docid=n8cWQrSBwHT8cM&imgurl=http://www.schoolplaten.com/foto-kerststerren-p
http://www.google.be/imgres?q=kerstster&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZExN9bkaZDz1nM:&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerststerren-i20603.html&docid=n8cWQrSBwHT8cM&imgurl=http://www.schoolplaten.com/foto-kerststerren-p
http://www.google.be/imgres?q=kerstster&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZExN9bkaZDz1nM:&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerststerren-i20603.html&docid=n8cWQrSBwHT8cM&imgurl=http://www.schoolplaten.com/foto-kerststerren-p
http://www.google.be/imgres?q=kerstster&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZExN9bkaZDz1nM:&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerststerren-i20603.html&docid=n8cWQrSBwHT8cM&imgurl=http://www.schoolplaten.com/foto-kerststerren-p
http://www.google.be/imgres?q=kerstster&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZExN9bkaZDz1nM:&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerststerren-i20603.html&docid=n8cWQrSBwHT8cM&imgurl=http://www.schoolplaten.com/foto-kerststerren-p
http://www.google.be/imgres?q=kerstster&hl=nl&sa=X&biw=1280&bih=575&tbm=isch&prmd=imvns&tbnid=ZExN9bkaZDz1nM:&imgrefurl=http://www.schoolplaten.com/afbeelding-kerststerren-i20603.html&docid=n8cWQrSBwHT8cM&imgurl=http://www.schoolplaten.com/foto-kerststerren-p
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Voor de vierde keer vond onze veldloop plaats op donderdagvoormiddag zodat alle leerlingen konden 

deelnemen aan deze sportactiviteit. De ambiance was verzekerd.  

Onze school  behaalde niet minder dan  7 medailles! 

Simon Van Hyfte (4°lj) :  2
de

 plaats  (ZILVER) 

Dina De Saedeleer (4°lj) :  2
de

 plaats  (ZILVER) 

Rayan El Harrak (5°lj) :  1
ste

 plaats  (GOUD) 

Naim Abou Bakr (6°lj) :  2
de

 plaats  (ZILVER) 

ZWEMINSTUIF 

3 december werd het een zeer spannende dag voor de 19 spelers uit het 5
de

 en 6
de

 leerjaar. Er werd ,  en 

het mag gezegd worden,  zéér goed en zéér fair  gespeeld door onze krekels. 

De fair-playcode, waar we toch al van vorig jaar en ook dit jaar aan werken, wierp zijn vruchten af! Ons 

ploegje uit het 5
de

 met Ian, Enio, Luca, Kitana, Imara en Rayan streden tot op het laatst en behaalden zo de 

2
de

 plaats op vijf teams. 

Proficiat aan alle deelnemers 
Juf Lynn en Juf Clairette 

DE VELDLOOP 

De foto’s  van de zweminstuif kunnen jullie bekijken op de website. 

Ook de andere leerlingen die deelnamen aan de veldloop wil ik van harte feliciteren voor hun  

sportieve inzet. Die uitslagen hangen op het prikbord aan de hoofdingang. 

Ploeg 1
ste

 lj samengesteld uit  Yoni, Fran, Fleur, Lisse en Elise behaalden de eerste plaats met 19 
banen. Ze behaalden allemaal een gouden medaille!  

Ploeg 1 van het 3
de

 lj  met de leerlingen, Hanna, Saar, Rune en Jady kregen de 3
de

 plaats  met 
26 banen. Zij gingen naar huis met een bronzen medaille! 

Ploeg 4
de

 lj met Dougal, Ramon, Bas, Diamond en Simon behaalden de 2
de

 plaats met 33 banen.  
Een zilveren medaille!  

Bij het slangenspel hadden ze de 1
ste

 plaats met een tijd van 1’07”! Bravo Krekels! 

Ploeg 5
de

 lj met  Enio, Luca, Dina, Kitana en Kaat  veroverden de 3de plaats met 42 banen.  
Goed voor brons! 

Ploeg 1 van het 6
de

 lj  met Angie, Boban, Jennifer, Sarah, Duncan en Robbe D.L.  veroverden de  

1
ste

 plaats met 51 banen en kaapten de 2
de

 plaats weg bij het slangenspel met 58 seconden. 

Ploeg 2 van het 6
de

 lj,  met Sarah A., Zaineb, Robbe D.B., Marlies en Kenji kregen de 8
ste

 plaats  met  

34 banen.  

SPORTUITSLAGEN  

De zesdes waren met zes ploegen. Onze school behaalde de 2
de

 en de 4
de

 plaats. Onze spelertjes waren 
Naïm, Boban, Stef, Guilian en Robbe D.B. voor de A-ploeg en voor de B-ploeg traden aan, Kenji, Duncan, 
Enrico, Marlies en Phoebe.  
Robbe D. L., Yente en Sarah A. speelden zowel met de A- als B-ploeg mee. 

Iedereen was tevreden over hun puike prestatie. Ze kijken al uit naar de volgende sportnamiddag! 

UNIHOCKEY 

Jean-Pierre Seraphin (1°lj) : 1
de

 plaats  (GOUD) 

Hasse Heynssens (3°lj) :  3
de

 plaats  (BRONS) 

Yasin Kaya (4°lj) :  1
ste

 plaats  (GOUD) 
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Vind jij de weg naar de top van kerstboom? Kleur mij, geef mij een stam en een pot! 
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In de maand oktober leerden we in de 2de en 3de graad over de invloed van dieren op de gezondheid van mensen. 

Omwille van dit onderwerp kwam de vzw Canisha met hun assistentenhonden in de klas een demonstratie  geven. 

Enkele sfeerbeelden  

Een kast openen 

Sokken helpen uitdoen 

Een beloning 

Wij zijn benieuwd om te zien 
wat deze hond allemaal kan! 

Jullie ook? 
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In het 3e leerjaar werken meester Luc en juf Nadia samen rond het gebed! De kinderen leren heel veel bij… 

Een aantal gebruiken hieronder maken dit duidelijker 

Het gebed 

Christenen praten met God tijdens het gebed  

Moslims bidden tot Allaah 

Christenen mogen kiezen wanneer ze bidden 

Bidden noemen we ook wel salat bij de moslims 

Christenen bidden het ‘Onze vader’  

Moslims bidden 5 keer per dag in de richting van de kaaba 

Christenen branden een kaarsje 

Moslims bidden in een moskee 

Christenen bidden in een kerk 

Moslims verrichten eerst de rituele wassing (woedoe) voor het gebed 

Christenen en moslims danken God tijdens het gebed 
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Het leven is mooi voor mij en 
mijn familie dankzij jullie! 

Ik wens jullie allen die dit lezen 
alle geluk en vrede toe. 

J 
aarlijks krijgen wij van ons sponsorkind in India, Shama 
Parveen een drietal brieven en kaarten met woorden van 
dankbaarheid of wensen toegestuurd. Deze worden mee-

gebracht door Pierre of een medewerker van de erkende orga-
nisatie “Children in India” gevestigd in de Boelare te Eeklo. 

Ons pleegkind laat ons, in geschreven Engels,  weten dat haar 
inspanningen voor de eindexamens goede vruchten hebben 
afgeleverd. Ze mag overgaan naar het 9de jaar. 

Ze vertelt ons dat het schooljaar in april is begonnen net voor 
de zomervakantie. Deze begint in mei  omdat dit de warmste 
maand van het jaar is in India. Shama bereidt zich nu voor op 
de proeven van 14 juli. Zo gaat de tijd vlug. Ze kijkt er reeds 
naar uit om in het 10de jaar te zitten en om dit schooljaar te mo-
gen deelnemen aan het schoolconcert. 

Net na de eerste proeven begon het Puja verlof vanaf 28 sep-
tember. Dit is een religieus festival binnen het Hindoeïsme. Dit 
is het grootste en bekendste festival van het jaar bij de Hindoes 
dat vier dagen duurt. Dit jaar van 1 tot 4 oktober. Voor alle 
scholen is het dan vakantie (soms twee tot drie weken). Ze ver-
telt ons ook dat er tijdens de vakanties veel tijd doorgebracht 
wordt met niets doen. 

Er zijn in India ook veel godsdiensten die elk hun eigen vierin-
gen en feesten hebben.  Shama en haar familie zijn christenen, 
hetgeen een minderheid is in India. 

Shama is ons heel erg dankbaar voor onze steun bij haar opvoeding. Zonder de financiële steun door onze jaar-
lijkse speelgoedactie in de week voor de paasvakantie, zou zij onmogelijk onderwijs kunnen volgen. In India is het 
onderwijs betalend door de ouders. Als de families uit de sloppenwijken over voldoende financiële middelen be-
schikken, volgen eerst de jongens onderwijs en op de laatste plaats, de meisjes. Het onderwijs is de enige manier 
om uit de spiraal van de armoede te geraken. Speelgoed is daarom altijd welkom om onze actie te ondersteunen. 

Eindejaarswensen van Shama Parveen 
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