
Op zondag 13 november trokken enkele kinderen en hun ouders richting Maria-Aalter voor de jaarlijkse
scholenveldloop. We zijn trots op al onze deelnemers, ze lieten hun sportieve kant zien. Hopelijk kunnen we
volgend schooljaar nog meer kinderen aanmoedigen. We gingen alvast allemaal naar huis met een medaille en
we behaalden één podiumplaats.  

SCHOLENVELDLOOP

ONS KRANTJE
N I E U W S  V A N U I T  H E T  H A R T  V A N  D E  S C H O O L

NIEUWSBRIEF  NOV  -  DECONZE  SCHOOL  URSEL

Ook ons voltallig schoolteam wenst iedereen een wondermooie Kerst en een schitterend en gezond 2023.
Veel plezier bij het lezen van onze nieuwe nieuwsbrief.

  



De dag van de eerste groepswedstrijd van België. Ook in de klassen stijgt de
voetbalkoorts. Rode voetbaltruitjes duiken op en leerlingen vertellen over hun
sterspeler. Met enige fierheid vermelden we dat Jan Vertonghen zijn roots in Ursel
heeft. De voetbal leeft ! Gemotiveerde vijfdes en zesdes steken de koppen bij elkaar
om in mixed groepjes het wereldvoetbalgebeuren te verkennen. In fraaie supporters
outfit gaan ze aan de slag met in ieder groepje een ‘voetbalexpert’. Een tiental
opdrachten in aanbod voor deze klasoverschrijdende activiteit : weetjes over Qatar,
geschiedenis van het voetbal, zegswijzen met bal als kernwoord, woordzoekers met
voetbaltermen,… Maar ook een kritische blik naar de mensenrechten bij de opbouw van
de oogverblindende stadions. De harde kern van voetballiefhebbers waagt zich aan een
ploegopstelling, mogelijke uitslagen worden voorspeld, de spanning stijgt. 
In de klas volgen interessante spreekbeurten over minder bekende sporten met
stokpaardspringen als origineelste onderwerp. Hoe een bal rollen kan... 

WOENSDAG 23/11... NIET ZO MAAR EEN WOENSDAG



Eind vorig schooljaar kregen we het nieuws dat Onze School werd geselecteerd om in te stappen in het tweejarig
pilootproject “Interactief voorlezen” of #iedereenvoorlezen. Samen met een breed netwerk aan partners werkt
Iedereen Leest aan een sterke leescultuur en een inspirerend leesklimaat. Enkele juffen en de directie gingen in
oktober geboeid luisteren op de startdag in Utopia te Aalst. Voorlezen... natuurlijk deden we dat al op school! 
Maar was dat dan “interactief voorlezen”? 

 

 

PILOOTPROJECT INTERACTIEF VOORLEZEN 

“Interactief voorlezen is het stimuleren van de
inbreng van kinderen voor, tijdens en na het lezen
door het stellen van open vragen en of door het
geven van inhoudelijke opmerkingen bij het verhaal. Zo
kan je het enthousiasme en de leermogelijkheden van
kinderen ondersteunen. Dit doe je door het geven van
positieve feedback en het koppelen van het verhaal
aan ervaringen in het dagelijkse leven. 

(Mol et al.,2009; Whitehurst, 1988)” ? 
 

 
Vakgroep onderwijskunde van de UGent stelde dat we door interactief te gaan voorlezen winsten halen bij onze
kinderen op vlak van: algemene geletterdheid, woordenschatontwikkeling, leesvaardigheid, luistervaardigheid en de
verbinding tussen gesproken en geschreven taal bij jonge kinderen. 
Dat laten we niet links liggen, hiermee willen we als school zeker mee aan de slag gaan! Het is een tweejarig project,
benieuwd naar onze groei en de winsten die onze kinderen hieruit kunnen halen! 
Mevrouw Isabelle vatte in ieder geval al de koe bij de horens en zette haar eerste stappen van interactief voorlezen
in de kikkerklas tijdens de voorleesweek!  

VOORLEESWEEK OP SCHOOL

Een heerlijk boek, een knus plekje, gezellig samenzijn en zo 
beleefden we met z’n allen veel plezier. Dank u wel aan ieder 
die kwam voorlezen. Er kwam zelfs een mama een beweeg-
boek voorlezen in de turnles. Het werd een hele toffe activiteit! 
Op deze manier betrokken we iedereen bij de voorleesweek. 
En ons enthousiasme voor het voorlezen stopt hier niet. 
We zijn met Onze School ingestapt in een project rond
 interactief voorlezen. 
Zo willen we de leeshonger nog laten groeien, hun woorden
schat verder uitbreiden en onze kinderen op een boeiende 
manier nog taalknapper maken. 

De voorleesweek, een week waarin we iedereen willen aanmoedigen om voor te lezen voor jong of oud. Omdat
voorlezen tal van voordelen heeft, omdat het leuk en gezellig is. Omdat het elke donkere dag een beetje lichter maakt
!! Op onze school zagen we alvast heel wat enthousiaste ouders en juffen. 
Ook onze zesdejaars kwamen met veel plezier voorlezen in het eerste leerjaar en onze jongens en meisjes van het
vijfde leerjaar namen onze kleuters onder hun hoede. 



ROMANTIEK TIJDENS
BEZOEK VAN SINTERKLAAS...
We hebben al veel meegemaakt op 'Onze School' maar een verliefde 
Zwarte Piet op school? Nee, dat was toch een heel bijzonder moment. 
We kregen enkele dagen voor het grote bezoek regelmatig briefjes van een 
Zwarte Piet. Hij had een oogje laten vallen tijdens de intocht op het vliegveld op 
één van de juffen op onze school. Maar door de drukte had 'verliefde Piet' geen contact kunnen opnemen. Het werd
een grote zoektocht naar zijn 'grootste liefde'. 

En of er door onze kinderen werd meegezocht! Toen was het eindelijk vrijdag 2 december en kwamen we te weten op
wie Hartjespiet nu verliefd zou zijn.  Met de auto kwamen de Sint en zijn zwarte pieten aan 
op onze school.  En ja hoor, daar was de Hartjespiet en hij had zelfs bloemetjes mee!  
Maar op welke juf was de zwarte piet nu verliefd? 

Mevr. Isabelle was de gelukkige! Zwarte piet had haar op het vliegveld gezien, maar had
geen tijd om er naar toe te gaan. Dankzij de hulp van onze leerlingen heeft hij zijn liefde
wel gevonden. Jammergenoeg voor de zwarte piet heeft Mevr. Isabelle haar grote liefde
al gevonden. Ze heeft aan de zwarte piet gezegd dat hij maar eens moest rondkijken dat
er hier veel mooie juffen rondlopen!! 

MET DANK AAN DE OUDERRAAD



Zichzelf leren kennen, interesses en talenten, wordt extra in de kijker gezet in het zesde leerjaar. Het thema
“Secundair Onderwijs” werd in december behandeld. Zo ook stonden er al enkele activiteiten ingepland om het begrip
STEM beter te leren kennen. 
 
Op dinsdag 29 november kwamen er twee technisch geschoolde docenten uit Emmaüs Aalter naar onze klas. Zij hielpen
ons op weg met techniek. De kinderen werden geboeid aan de hand van eenvoudige proefjes en uitdagende opdrachten. 
Op woensdag 30 november namen we deel met de volledige klas aan de STEM Olympiade. 32 vragen werden
beantwoord op de computer. De resultaten worden 16 januari bekend gemaakt. Welke kinderen hebben echt talent
voor STEM? Wij zijn alvast benieuwd... 
 Vrijdag 2 december werden we in de namiddag uitgenodigd voor een STEM-dag op de campus in Eeklo. Daar kregen
de leerlingen de kans om op eigen tempo en naar eigen interesse een aantal workshops uit te kiezen. Op deze manier
kwamen de leerlingen met alle facetten van de STEM-wereld in aanraking. 
Ook na de kerstvakantie wordt verder gedaan met dit thema. Het CLB komt nog langs om te vertellen over de
structuur van het eerste middelbaar. Zo ook staat er nog een bezoek gepland aan Emmaüs Aalter en LTI Oedelem. 
 
Tot slot, willen we de ouders die zijn komen vertellen over hun beroep ook nog eens via deze weg extra bedanken.
BEDANKT! 

STEM IN HET MIDDELBAAR

CREATIEF BOUWEN IN DE KIKKERKLAS 
Juf Veerle zat in de herfstvakantie niet stil en
bouwde voor de kinderen van de kikkerklas een
constructietafel.  
Aan deze tafel kunnen de kinderen creatief gaan
bouwen met rollen, planken, latten, blokjes … kortom
met alle materialen die construeer of stapelbaar
zijn. 
De kinderen gaan creatief aan de slag, zoeken
oplossingen voor problemen en leren samenwerken! 
Een hele uitdaging! 

FRANSE
TAALINITIATIE

Ja ja, ook in het 4de leerjaar leren ze al enkele
woordjes Frans. Tijdens de Franse taalinitiatie
kwamen de leerlingen meer te weten over de
familie van Pistache. Ze ontdekten hoe je broer,
zus, papa, mama, oma en opa zegt in het Frans.
Met al deze informatie gingen de leerlingen zelf
aan de slag. Ze presenteerden hun eigen
familiestamboom in het Frans, weliswaar met
beperkte woordenschat. Ze waren laaiend
enthousiast en daardoor konden velen de Franse
tongval wel smaken.   



Op donderdag 10 november trokken de kikker- en de berenklas naar het Drongengoedbos.
Het was een schitterende dag! Niet alleen het weer viel mee, maar ook de ervaring wat het bos
ons allemaal heeft bijgebracht.
De dag werd gestart met een leerrijke kabouterwandeling doorheen het bos. Elk kaboutertje
vertelde ons welke opdrachten we konden vervullen. 

UITSTAP NAAR HET BOS!

 BLAADJES

VERZAMELEN...

We vonden heel veel blaadjes van verschillende bomen. Nootjes werden in onze zakken gevuld. Ook de
paddenstoelen konden we van heel dichtbij bekijken, maar deze mochten we niet plukken. Die kabouterhuisjes zijn
beschermd! 

WELKE GELUIDEN HOREN WE?

HOE DIK IS EEN STAM?

We vonden heel veel blaadjes van verschillende bomen. Nootjes werden in onze zakken gevuld. Ook de
paddenstoelen konden we van heel dichtbij bekijken, maar deze mochten we niet plukken. Die kabouterhuisjes zijn
beschermd! 

EEN BOEIEND VERHAAL BELUISTEREN.

Na onze boswandeling genoten we samen van een
welverdiende picknick in de hoeve. Algauw stonden de
kleuters te popelen om het speelbos in te trekken! 
Wat een beleving!!! 
Samen een kamp maken, sjorren met verschillende
takken, een parcours volgen, hangen aan de
wiebelbrugjes én een klim op de drakentoren. 

HET WAS EEN TOPDAG!

DE KINDEREN EN DE JUFFEN

HEBBEN ERVAN GENOTEN!



OP ZOEK NAAR SPOREN… IN HET VERLEDEN.
Naar aanleiding van het thema sporen gingen de kinderen thuis
op zoek naar spullen typisch voor de tijd van hun ouders of
grootouders. 
 De kinderen hadden heel wat leuke spullen mee. 
We zagen een oud wafelijzer. Zo eentje die je nog moet
opwarmen in de kachel. 
Maar ook een oude koffiemolen en een elektrische
koffiemolen. Zo konden we een kleine evolutie zien hoe alles
beter en handiger wordt. 
 

 

TECHNIEK
Tijdens een les techniek op 15 december experimenteerden de leerlingen met
papier. In het OW-thema ‘druk druk druk’ leerden ze al over de boekdrukkunst,
luchtdruk, drukte in het verkeer en druk van voorwerpen. Tijdens deze les
leerden ze meer over hoeveel druk papier kan verdragen. Ze leerden o.a. dat je
een goede basis nodig hebt om een hoge toren te maken uit papier. Daarenboven
ontdekten ze ook verschillende manieren om ervoor te zorgen dat je iets stevig
kan bouwen uit papier. Al deze kennis gebruikten ze dan om in een groepje een
brug te maken uit papier. De leerlingen moesten een brug maken met een
overbrugging van 25 cm en dit enkel door gebruik te maken van papier, schaar,
lijm en papiertape. Binnenkort testen we uit welke brug de meeste druk kan
verdragen. SPANNEND!   
 



OP UITSTAP NAAR HET KERSTBOMENVELD 
Wij kregen donderdag, 8 december, de eer om kerstbomen uit te kiezen voor Onze School. Eventjes vlug op en neer naar
de kerstbomenverkoper in de straat, dachten we. Het houdt niet zoveel in, dachten we… 
Niets was minder waar. We mochten mee tussen de sparren, op het kerstbomenveld. Samen gingen we op zoek naar de
mooiste bomen. Marnix volgde ons spoor en toonde ons hoe de kerstbomen uitgedaan werden. Hij moest heel hard spitten
om de spar uit de grond te krijgen. En dan begon het echte werk om hem klaar te krijgen voor ons.  
Hij koos een grote pot waarin de wortels plaats genoeg hadden en vulde alles aan met aarde. Hij stampte de grond terwijl
wij de spar rechtop hielden.  
En om hem helemaal vervoersklaar te maken schoof hij de spar door een metalen buis met gaas. De spar kwam, helemaal
slank, in een jasje aan de andere kant tevoorschijn. 
Marnix wist ook te vertellen dat een spar die even groot is als wij ook even oud is, nl. 6 jaar. Je moet dus vele jaren
wachten om een grote kerstboom, zoals op onze speelplaats, te kunnen kopen.  
Tijdens onze uitstap vielen de eerste sneeuwvlokjes. We willen jullie dan ook een witte kerst toewensen! 
Het eerste leerjaar. 



Pedagogische studiedag : ICT  

Auteur Luc Embrechts in het vierde leerjaar

Bezoek zesde leerjaar aan Emmaüsinstituut

Bibliotheekbezoek: 1ste, 2de, 3de en 4de leerjaar.

Auteur Carl Cneutt in het tweede leerjaar 

Bibliotheekbezoek: kikkers, 5de en 6de leerjaar

Vakantie inzetten met carnavalsfeest van de ouderraad

Bibliotheekbezoek: 1ste-2de-3de-4de leerjaar 

Bibliotheekbezoek: beren, kikkers, 5de en 6de leerjaar

6de leerjaar: Op weg naar het secundair. CLB komt vertellen op school.

OP DE AGENDA

10 januari

17 januari

31 januari

3 februari

7 februari

13 februari

14 februari

17 februari

Theater op school: Rikki voor alle kleuters

Bibliotheekbezoek: 1ste-2de-3de-4de leerjaar

Pedagogische studiedag

Bibliotheekbezoek: beren, kikkers, 5de en 6de leerjaar

Filmvoorstelling : De Herbakker (3de en 4de leerjaar)

7 maart

14 maart

15 maart

21 maart

FAMILIENIEUWS
Wat je in je hart bewaart, 
raak je nooit meer kwijt !

Erwin Van Caneghem, 

lieve man van Martine (onze trouwe hulp in de keuken) 




