
 NIEUWSBRIEF ZOMER 2019 

‘Bee-Bot’ zet de beren- en kikkers aan tot wiskundig denken! 

Er kwam bezoek in de beren- en kikkerklas en 
de kinderen waren reuze-enthousiast! Want 
welk kind zou er nu ook niet enthousiast zijn 
van een bijtje dat eigenlijk een robot is en dat 
je zelf commando’s kan geven? 

Een Bee-Bot is een gele robot. Het is niet zo 
maar een robot, het is een programmeerbare 
robot voor het basisonderwijs. Door met de 
Bee-Bot aan de slag te gaan leren kinderen 
op een leuke wijze programmeren. Ook werk 
je aan het ruimtelijk inzicht. 

Om de Bee-Bot te laten doen wat jij wil, moet je commando’s ingeven: naar 
voren, naar achteren, draai naar rechts, draai naar links. Deze commando’s 

voer je boven op de Bee Bot in. Daar 
zitten de knoppen voor meerdere 
opdrachten: clear, pauze, go. Het 
was voor onze oudste kleuters iets 
nieuws, even wennen om te doen, 
maar al snel waren ze reuze gemoti-
veerd om er verder mee aan de slag 
te gaan! Bijtje ‘Bee Bot’ werd warm 
onthaald en mag zeker blijven in de 
klas! 

Het 1e, 2e, 3e leerjaar naar het Arsenaal! 

Donderdag 20 juni vertrokken het 1ste, 2de en 3de leerjaar op schoolreis naar het Arse-

naal in Vlissingen. De kinderen hadden er al heel veel zin in en hadden allemaal hun 

goed humeur meegebracht. De dag startte fantastisch voor de kinderen, want ze 

mochten mee met een dubbeldekker. Wat een bele-

venis. Na een uurtje rijden, kwamen we aan op onze 

bestemming. Vlug even een stukje fruit eten en een 

toiletbezoek, want daar kwam de piraat al aan om 

ons naar de eerste activiteit van de dag te begelei-

den. 

 



Op schoolreis naar Bellewaerde! 

Het was zeer leuk in Bellewaerde! 

We vertrokken om 8.45 uur met de bus en kwamen om 9.45 uur toe in Bellewaerde. 

Het was een lange rit om naar Bellewaerde te gaan. Iedereen had een volgeladen tas 

mee. Het was dan ook een warme dag. Toen we toekwamen liep het er vol van de mensen. 

Eerst gingen we naar de Far-West. Daar was de Splash (waar bijna iedereen op wou), 

maar ook de Keverbaan was daar. Dan gingen we naar het gebied Mexico. Je kon er 

op de Boemerang (overkop), de Hurakan (super snel), de Pelikaan en de Stieren. Daar 

werd je duizelig van. Maar het was wel tof. Je kon er ook spullen of eten kopen. En 

dan was het middag en at iedereen zijn of haar boterhammen op. Daarna gingen we naar 

het gebied Canada. Daar waren te veel attracties om op te noemen! Het was er zeer lang 

aanschuiven (uren (-; ) En dan mochten we verder dan we dachten. Bijna in het hele park! 

We kregen een uur en een half. Je kon er op-

nieuw bijna alles: kopen, spelen, een beetje ver-

dwalen (-; . Op het eind gingen we naar een 

spectaculaire show. Lumber Jack heette hij. Je 

had het rode team en het blauwe team. Ze na-

men het tegen elkaar op met gevaarlijke stunts 

in het water en op het land, met bijlen, heel veel 

bijlen. De show duurde ongeveer 3 kwartier.  

Het was een warme maar toffe dag! 

Samen met een bioloog gingen we naar het 

strand op zoek naar zeedieren. Onder de 

stenen op het strand vonden we heel wat 

mosselen en krabben, maar ook zeeanemo-

nen en kwallen. Er werd zelfs een krab ge-

vangen die zwanger was. Natuurlijk lieten 

we alle zeedieren weer vrij op het strand. 

Nadien aten we onze boterhammetjes op. 

En daarna konden we nog even rondneuzen 

in het museum en ravotten op het speelpleintje. Toen moesten we alweer verzame-

len om op tijd de overzetboot te halen, om zo terug aan te bus te raken.  De school-

reis was een dag om nooit te vergeten.  



Proclamatielied 6e leerjaar… zelf geschreven, op lied “Leef” 

Het einde van dit jaar 
is nu toch echt een feit 
een mooie oudste groep, met veel ver-
scheidenheid. 
Ik sluit hier nu een hoofdstuk 
het voelt een beetje raar 
het was een mooie tijd  
het afscheid valt me zwaar. 
 
Toch zing ik: (refrein) 
Lach omdat het m’n laatste dag is. 
Lach omdat ik zoveel heb geleerd. 
Lach ik laat m’n eigen kracht zien. 
Lach, ik ben de moeite waard. 
 
Ik ga. 
Ik ben nu echt wel klaar voor 
‘t middelbaar. 
Wij gaan er tegenaan! 
 
’t Begon jarenlang geleden toen ik          
hier kleuter was. 
En elk jaar leerde ik, meer in een           
hogere klas. 
‘k Werd stilletjes aan groot 
hier in Onze School. 
Met mijn vrienden veel gelachen 
en af en toe gehuild. 
 
Toch zing ik: 
Lach omdat het m’n laatste dag is. 
Lach omdat ik zoveel heb geleerd. 
Lach ik laat m’n eigen kracht zien. 
Lach, ik ben de moeite waard. 
Ik ga. 
Ik ben nu echt wel klaar voor 
‘t middelbaar. 
Wij gaan er tegenaan! 

Ik lach omdat het m’n laatste dag is. 
Lach omdat ik zoveel heb geleerd. 
Lach ik laat m’n eigen kracht zien. 
Lach, ik ben de moeite waard. 
 
Ook een merci voor wie in ons geloofde. 
Merci ’t is ook door jou dat ik hier sta. 
Merci om je voor ons zo uit te sloven. 
Merci, een oprechte dankuwel! 
 
Ik ga. 
Ik ben nu echt wel klaar voor 
‘t middelbaar. 
Wij gaan er tegenaan! 
Ik lach omdat het m’n laatste dag is. 
Lach omdat ik zoveel heb geleerd. 
Lach ik laat m’n eigen kracht zien. 
Lach, ik ben de moeite waard. 
Ik ga. 
Ik ben nu echt wel klaar voor 
‘t middelbaar. 
Wij gaan er tegenaan! 
 
BEDANKT! 



Gedurende het vorige thema 'boodschappen' 

deden we heel wat leuke activiteiten met de kin-

deren. 

Om het thema starten dachten de kinderen zelf 

eens na welke winkels we allemaal in Ursel heb-

ben. Bij een aantal van de winkels gingen we op 

bezoek, maar voordat we dit konden doen, moes-

ten de kinderen op de kaart zoeken waar de ver-

schillende winkels liggen in Ursel.  Daarnaast 

gingen de kinderen ook op zoek naar vraagjes 

zodat we tijdens het bezoek de handelaars kon-

den interviewen. 

 

Tijdens de lessen kwam ook de mama van Fien in 

de klas op bezoek. Ze legde ons uit waarom je als 

kind niet alles kan vragen. De leerlingen ontdek-

ten dat het niet gemakkelijk is om rond te komen 

met een bepaald budget. Nadien mochten de 2e 

klassers zelf proberen  rondkomen met een bud-

get. Bij sommigen lukte dat vrij goed, maar ande-

ren hadden het wat moeilijker waardoor toege-

vingen moesten gebeuren. en beter spaghetti 

kozen als middageten in plaats van frietjes van de 

frituur.  

Tijdens de sportweek kwam het hoogtepunt van 

ons thema, namelijk samen met de kinderen naar 

de winkel gaan en de ingrediënten kopen voor de 

langverwachte kookactiviteit. 

Gezellig samen een aperitiefje maken, maar ook 

lekkere croque monsieurs. De kinderen hebben 

samen met het 1ste leerjaar lekker gesmuld. 

Ook tijdens de koekjespauze konden de kinderen 

nog even verder smullen van de heerlijke wafel-

tjes die we maakten. 

Thema “Boodschappen” in het 2e leerjaar! 

Weetjes uit de gymzaal! 

• Dankzij de inzameling van vele batterijtjes won juf Martine 

heel wat punten. Die punten leverden een aardig bedrag 

van bijna 125 euro op. Hiermee kocht ze nieuwe volleybal-

len! Dank u wel aan alle ouders en kinderen die batterijen 

meebrachten naar school! 



• het 5e en 6e leerjaar deden mee aan het 

SVS netbaltornooi in Zomergem en won-

nen de 4e en 1e plaats! Proficiat! 

• het 3e en 4e leerjaar nam deel aan het 

SVS tornooi “Tussen 4 vuren”. Ook het 3e 

leerjaar veroverde de 1e plaats.  

• ook de 3e kleuters gaan reeds zwemmen. 

Ze wennen aan het water, sommigen 

oefenen al schoolslag en springen van de 

duikplank! Dank u aan de oma’s en opa’s 

die voor het vervoer zorgden. 

• de kinderen van het 1e leerjaar trainden 

10  weken lang elk week 2 uren op de 

bobbelbaan loop- en hoogtesprongen, rol

– en evenwichtsoefeningen. Deze trai-

ning werd uitgewerkt in samenwerking 

met Hogeschool Gent. Na afloop bleken 

onze kinderen bijzonder goed te scoren. 

Ze deden 3 tests:  rugwaarts balanceren, 

zijwaarts verplaatsen en zijwaarts sprin-

gen over een lat. Een pluim voor de 1e 

klassers en juf Martine. 

Nieuw vanaf 2 september 2019 

Vanaf september 2019: 

• creëren we een huiselijke sfeer door de schoenen in de klas 

te bannen. We trekken pantoffels aan of lopen op onze kous-

jes in de klas. Uit onderzoek is gebleken dat heel wat kin-

deren zich beter kunnen concentreren met pantoffels of 

kousen aan de voeten. Kinderen maken een klik: “Schoenen 

uit, concentratie aan!”. In de Noorse landen zoals Finland en 

Estland wordt dit al jaren gedaan. Er heerst meer rust, concentratie en de klassen 

zijn properder. We nodigen alle kinderen vanaf volgend schooljaar dan ook uit om 

een paar pantoffeltjes mee te brengen naar school die er ook kunnen blijven.  Er 

worden nette rekjes voorzien om de schoenen netjes op te bergen. Op de kousjes 

vertoeven kan ook.  



Klasverdeling schooljaar 2019—2020  

Klas kleuter Leerkrachten 

Jules & Nellieklas (1e kleuter/peuter) Juf Sarah De Boever en juf Isabelle Rysman 

Kikkerklas (2e kleuter) Juf Veerle De Boever 

Berenklas (3e/2e kleuter) Juf Ann De Latter 

Zorg team kleuter Juf Martine Sierens 

Kinderverzorgster Evelyne Van Hooreweghe 

• Zetten we in op “kangoeroewerking”. In het lager worden per 

graad 2 lestijden voorzien waarin een uitdagend aanbod wordt 

voorzien voor leerlingen die hier nood aan hebben. In onze 

school is er steeds een grote aandacht geweest voor kinderen die 

het wel eens moeilijk hebben. Toch vinden we het ook belangrijk 

om structureel te investeren in leerlingen waarvoor het wat meer mag zijn, waar-

door ook zij hun motivatie behouden en mogen ontwikkelen op hun tempo. 

• Blijven de uren techniek voor juf Martine behouden. Juf Martine blijft workshops 

techniek geven vanaf de oudste kleuters tot het 6e leerjaar. Dankzij haar crowdfun-

ding “Samen bouwen aan een techniekklas” kon juf Martine 3 houten werkbanken 

aankopen en werden wel 10 Lego WeDo programmeerpakketten aangekocht waar-

mee leerlingen per 2 aan de slag kunnen. Eind augustus opent juf Martine officieel 

haar “techniekklas”. Nogmaals dank aan zij die het project steunden.  

• Blijven we inzetten op taalinitiatie Frans. Juf Martine Sierens zal dit brengen bij de 

oudste kleuters en in het 1e en 2e leerjaar. In de 2e graad zullen juf Mira en juf Cari-

ne dit opnemen. 

• Werken we voor wiskunde verder met de nieuwe methode “Reken Maar” dat dit 

schooljaar werd uitgetest. We starten echter ook met een nieuwe taalmethode, 

zijnde “Talent”.  

• Gaan we in zee met MOS in het kader van “speelplaatswerking”. Hoe kunnen de 

mooie omgeving die we nu reeds hebben nog verder uitbouwen tot een uitdagende 

speel– en leeromgeving voor onze kinderen? Op 24 september om 19u30 zal de 

infosessie “50 tinten groen” gegeven worden door Sandra van MOS (milieuzorg op 

school). Alle ouders, maar ook de vrienden worden hierop uitgenodigd. Dank om 

deze datum dus al vast te pinnen in uw agenda. 



Klas lager Leerkrachten 

1e leerjaar Juf Carla De Blaere & juf Martine Sierens 

2e leerjaar Juf Hanne Sneppe (4/5) & juf Inge Stragier 

(1/5) 

3e leerjaar Juf Carine De Coninck 

Zorg team onderbouw Juf Carla De Blaere 

4e leerjaar Juf Mira Bastiaen en juf Inge Stragier 

5e leerjaar Juf Hilde Van Hulle en juf Rebekka Van Acker 

6e leerjaar Juf Stephanie De Neve 

Zorg team bovenbouw Juf Hilde Van Hulle 

Techniekleerkracht Juf Martine Sierens 

Gymleerkracht kleuter en lager Juf Martine Dessomviele 

Opendeur & aperitief 

Ontdek de nieuwe klas, de juf samen met jouw 

klasgenootjes.  

Welkom voor een gezellige babbel met drankje. 

 

 

 

 

Onze School, Hendelstraat 9a , Ursel 

Donderdag 29 augustus 2019 

17u - 19u Uitnodiging 


