
 NIEUWSBRIEF WINTER 

Sinterklaasfeest in Onze School!  
Een week lang keken de kleuters en lagere schoolkinderen vol 
verwachting uit naar de komst van Sinterklaas en Zwarte Piet. Dat 
Sinterklaas in het land was, was in onze school heel erg voelbaar 
want Rommelpiet logeerde immers in zijn camper op onze school. 
Iedere dag kregen de kinderen een berichtje van de Piet. De ene 
dag vroeg hij de hulp van de kinderen om zijn camper op te rui-
men, de andere dag had hij dan weer enkele opdrachten bedacht. 

 

Op 5 december was het dan eindelijk zover! Sinterklaas zou 
naar school komen. Maar dit verliep niet van een leien dakje. 
Het paard van de Sint was namelijk die nacht op een leien dakje 
uitgegleden en kon Sinterklaas niet naar school brengen! Geluk-
kig kon er nog snel een noodplan bedacht worden en kon Sin-
terklaas opgehaald worden met de camper. 

Het werd weer een groot, mooi kinderfeest! Met liedjes, dans-
jes en veel enthousiasme genoten Sinterklaas, Zwarte Piet en 
de kinderen van dit feest. De klascadeautjes werden in ont-
vangst genomen en met een luidkeelse “Dankuwel Sinterklaas!” 
wuifden we de Sint uit. Hopelijk vindt hij ook volgend jaar de 
weg terug naar onze school! 

De kleuters sporten als echte zwarte pieten in de turnzaal! 

We klommen 

en stapten op 

de daken... 

We oefenden op 

het gooien van 

pakjes door de 

schoorsteen... 

Ook leerden 

we rollen en    

klauteren... 

We hingen 

ook pieten-

mutsen op! 

En zo verdienden 

we elk ons     

pietendiploma! 



Ook al lijkt het voorlopig stil rond het MOS project “Klimaatgezonde speelplaat-

sen”, toch is de MOS-werkgroep nog heel actief achter de schermen. Onder be-

geleiding van Sandra van MOS werkte het schoolteam aan een visie rond dit pro-

ject. Waarom doen we het? Wat willen we bereiken? Welke hindernissen zien 

we? Aan welke oplossingen denken we nu reeds? De leerkrachten werden online 

bevraagd, maar ook in groep werd er gebrainstormd over die vragen.  

De voorbije weken kregen ook de kinderen van de 2e kleuterklas t.e.m. het 4e 

leerjaar de kans om te gaan spelen in scholen die reeds heel wat stappen zetten 

in het kader van “Klimaatgezonde speelplaatsen”.  Doel van deze speelmomenten 

is, via observatie ontdekken welke elementen onze kinderen boeiend vinden. Wat 

nemen we mee, wat beter niet? Wat leert de ervaring van andere scholen ons? 

De 2e en 3e kleuters gingen spelen in de Leefschool Klavertje Vier te Nevele, het 

1e en 2e leerjaar in De Wegel te Eeklo en het 3e en 4e leerjaar in de Oogappel 

in Gent. De begeleidende leerkrachten trokken foto’s, observeerden de leerlingen, 

stelden ter plaatse ook vragen en duidden hun bevindingen op een teamoverleg. 

De volgende stap bestaat uit het finaliseren van de visietekst en het verder be-

trekken van de leerlingen, maar ook van jullie ouders. In de loop van januari zullen 

alle kinderen aan de hand van fotomateriaal kunnen aanduiden welke spelele-

menten ze op onze school willen. Maar ook van jullie ouders horen we graag hoe 

jullie dit project graag zien evolueren, welke bezorgdheden er zijn en of jullie be-

reid zijn de school te ondersteunen bij de uitvoering van het plan. Voor het wel-

slagen van dit project is immers de steun van zowel leerkrachten, ouders en 

vrienden heel belangrijk. In februari komt een landschapsarchitect naar de school 

en wordt een omgevings-

plan uitgetekend.  

Alle verzamelde informatie 

van leerlingen, leerkrachten 

en ouders zal worden mee-

genomen bij het uittekenen 

van dit plan.  

Meer sfeerfoto’s vindt u op 

de schoolwebsite: https://

medardus.op-weg.be  

Klimaatgezonde speelruimte met MOS! 



De kinderen van het eerste, tweede en derde leerjaar 

ontdekten ‘body percussion’. Bij body percussion 

maak je ritmes en creëer je muziek door gebruik te 

maken van je lichaam. Enkele reacties van de kin-

deren: 

Leuk dat het refreintje zo goed lukte.(Fien) 

Zelf kiezen en maken van een strofe is tof. (Nona) 

Je kan heel veel verschillende geluidjes maken. (Louise) 

Super dat je zelf geluiden kan ontdekken en samenstellen tot een refrein. (Levi) 

Leuk om met zelf gekozen geluiden muziek te vormen. (Rens) 

Tof om zelf muziek te maken. (Bent) 

Body percussion in het 1e leerjaar... 

Net voor de kerstvakantie kwamen alle kleutertjes samen om te luisteren en 

te kijken naar het kerstverhaal. De Jules & Nellieklas werd donker gemaakt, de 

kaarsjes gingen aan en juf Isabelle en juf Sarah brachten het kerstverhaal aan 

de hand van een schimmenspel. Alle kleuters keken vol verwondering naar dit 

spektakel. Nadien werd er nog samen gezongen en volgde een afsluitend  ge-

zellig moment met chocomelk. 

We kijken samen uit naar Kerstmis, de geboorte van Jezus... 



In het tweede leerjaar leerden we over het licht. 

Zo weten we dat er natuurlijk licht bestaat zoals 

de zon, de maan en bliksem, maar ook dat er 

kunstlicht is. Denk maar aan kaarsen, een bu-

reaulamp of de lichten in huis. We leerden over 

energiebronnen, de stand van de zon en licht 

vroeger en nu. 

Maar het leukste waren de proefjes rond licht en 

donker. Via een hoekenwerk kwamen we meer 

te weten over eigenschappen van licht. Eerst 

moesten we de opdracht lezen en nadenken 

wat er zou gebeuren. Daarna mochten we ein-

delijk de opdracht uitvoeren om zo conclusies te 

trekken. Een heel leuke en leerrijke ervaring, 

want nu konden we zelf veel doen.  

Licht aan, licht uit in het 2e leerjaar 

In november trokken we er samen met het 
3de leerjaar op uit. In de voormiddag bezochten we 
het MSK. We gingen “neuzen tussen reuzen”. We 
werden op een speelse manier ondergedompeld in 
kunst met een grote K. Ook de restauratie van het 
Lam Gods was indrukwekkend om te zien. 

In de namiddag trotseerden we het regenweer en trokken naar De Oogappel, 

een Gentse school. Daar mochten we een uurtje spelen op hun MOS-

speelplaats. Zo maakten we kennis met alle mogelijkheden om onze eigen 

speelplaats onder handen te nemen. Zoals je kunt zien spat het plezier van de 

Het 3e en 4e leerjaar op uitstap! 



Eerder werden we in groepen verdeeld met 2 kin-

deren van het 6e en 2 van het 5e leerjaar. Dan 

mochten we bedenken wat we gingen verkopen in 

onze bedrijfjes. We hebben ook een naam moeten 

bedenken en een logo. Iedereen had ook een taak 

zoals: productverantwoordelijke , boekhouder, … . 

Nu moest alles nog goed doordacht worden voor 

we aan de slag konden! Alles moest nog gemaakt 

worden en de prijzen moesten besproken worden. 

Als dat allemaal klaar was konden we beginnen. 

Eindelijk was het zover, we hadden er allemaal 

super veel zin in. Het was superkoud, dus konden 

we warme wafels wel gebruiken. De verkoop ver-

liep super vlot. Het was heel gezellig. Ik hoop dat 

we dat volgend schooljaar weer mogen doen. 

 

Groeten 

Kato uit het 5e leerjaar 

Mini-onderneming in het 5e en 6e leerjaar 

Fijne momenten in het 4e leerjaar... 

Super gezellige leesmomenten in de klas bij 

kaarslicht... 

Tijdens het thema “Druk, druk, druk” leren we over 

drukke punten in onze gemeente en de betekenis van 

alle verkeersborden. 

Cadeautjes super netjes inpak-

ken, zelfs dat leren we in de 

klas... 



Sfeerfoto’s uit de refter... Onze helpers van het 6e leerjaar… 

José en Marleen, fijn 

dat we op hen kunnen 

rekenen…. 

Koken in de refter voor de 

komst van Sint en Piet…. 
De gouden handen van 

Anneke en Ria…. 



Steun het MOS-project via “Trooper”! 


