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UIT

 Directeur Luc

VOORLEESWEEK

In aanloop van de voorleesweek werd op
dinsdag 22 november de school door
elkaar geschud. Alle klassen kregen voor
een middag les van 2 andere leerkrachten.
Zo ging de directeur en juf Jessie in de
derde kleuterklas staan, juf Mieke en
poetsvrouw Nancy in het tweede leerjaar
en juf Marleen en juf Els in het zesde
leerjaar. 

De leerkrachten lazen allemaal hun
favoriete boek voor. Nadien werd er een
toffe activiteit aan gekoppeld. Sommige
gingen creatief aan de slag met houtskool,
ecoline of klei. Anderen gingen het verhaal
dan weer uitbeelden. Je hoort het, het was
een GESWITCHTE namiddag! Zowel de
leerlingen als de leerkrachten hebben
hiervan genoten. 

Genieten jullie mee van enkele kiekjes? 

Juf Sarah

2022 loopt stilletjes aan naar het einde. Begin
december kwam de Sint, nu nog proefwerken en ...
daar is de kerstperiode. We eindigen het “oude” jaar
zoals we het nieuwe starten: met een weekje
verdiende vakantie. De koude dagen breken aan en
begin volgend jaar lengen de dagen opnieuw. Welke
goede voornemens zullen we voor 2023 maken? Na
enkele moeilijke jaren kijken we uit naar een
voorspoedig 2023!!!



 

WELKOM
 

Onlangs startten 5 nieuwe peuters in de klas bij juf Nathalie. Een warme welkom aan Nore, Feline, Cristian, Arthur en
Nina.

Beroepentoelichting 
op school

Op 6 oktober kregen de kleuters van de
2de en 3de kleuterklas bezoek van de
politie. Twee agenten waren met de
combi op de speelplaats gekomen. We
kregen een uitgebreide uitleg en
mochten ook mee nadenken over het
uniform van de politie en wat er toch
allemaal in al die zakjes zit, zoals een
zaklamp, een wapenstok, een schaar die
je kan opplooien, pepperspray, sleutels,
een pistool en handboeien. Dat laatste
kenden de kleuters allemaal goed en ze
mochten ook eens de echte aandoen.
Die moeten normaal weer open met het
sleuteltje, maar bij kindjes hoeft dat niet,
die zijn nog klein genoeg. We leerden
ook wat de politie zo allemaal moet
doen, met welke voertuigen ze rijden en
welke dieren er zijn bij de politie. Daarna
mochten we een kijkje nemen in de
combi en wat daar allemaal inzit. Ja… bij
de politie hebben ze veel dingen nodig.
Toen mochten we ook eens in de combi
gaan zitten. Dat was wel heel leuk. We
mochten achteraan en ook vooraan
achter het stuur.
Daar zijn ook een heleboel interessante
knopjes waar we eens mochten op
drukken, de blauwe zwaailichten en zelfs
de sirene. Amai, die maakt veel lawaai als
je zo dichtbij staat. Daarna kregen we
allemaal nog een geschenkje van die
lieve agentes, nl. een fluostift. Alles was
zo leuk en interessant dat ook de
kleinste kleuters en het 1ste leerjaar
eens kwamen piepen. Hopelijk komt de
politie volgend jaar nog eens bij ons op
bezoek.

Juf Els en juf Marianne



VOOR DE GROOTOUDERS
De kleuters maakten in de klas een mooie kaart en
stopten die in een enveloppe. Op de enveloppe
kleef een echte postzegel en stond het juiste adres
erop geschreven. Dan was het tijd om de
enveloppen in de echte postbrievenbus te steken.
En dat de grootouders na een paar dagen super
verrast en heel blij waren om nog eens een lieve
brief in de brievenbus te vinden, geloven we wel. 

Juf Nathalie

IN DE BRIEVENBUS
 

AAN DE SINT
De leerlingen van de eerste klas schreven een
eenvoudig briefje naar de Sint. We wachten vol
spanning op een antwoord.

Juf Viviane

VOOR DE AGENDA

eerste kleuter:       
 woensdag  21 december
tweede kleuter:       
 maandag 16 januari 
derde kleuter: maandag 16
en dinsdag 17 januari.

OUDERCONTACT KLEUTER

De data voor het oudercontact
van de kleuters is gewijzigd:

Wegens het grote aantal derde
kleuters wordt de groep
opgesplitst.

WIST-JE-DATJES

de derde graad na de
kerstvakantie deelneemt aan
een heuse schrijfwedstrijd
georganiseerd door de
Vrienden van Maerlant?

Nawal uit het zesde leerjaar
het record van de school
verbroken heeft van het aantal
cijfers na de komma onthouden
van pi? Ze kan er maar liefst
135 opzeggen! 

WIST JE DAT ...



DE KLIMAATBENDE VAN DAMME
 
 

De titel spreekt voor zich: ‘De klimaatbende’ wil zich inzetten voor de natuur om zo de opwarming van de aarde
tegen te gaan.
De vijfdeklassers van de deelnemende Damse basisscholen aan ‘De klimaatbende van Damme’, krijgen elk schooljaar
verschillende opdrachten. Steevast staat volgende uitdaging in het eerste trimester gepland: bedenk een coole naam
voor jullie klasbende. Ons vijfde leerjaar bedacht de naam ‘De klimaatmaten’. De volgende opdracht luidt: ontwerp
een vlag met daarop jullie naam en logo. Daar starten we binnenkort aan in de klas.
Om de kinderen warm te maken voor dit thema, werden ze getrakteerd op een heuse klimaatvoorstelling! Volgend
verslagje werd door enkele leerlingen geschreven:

KLIMAATVOORSTELLING VOOR 
DE DAMSE EN BRUGSE

KLIMAATBENDES VAN HET 
VIJFDE LEERJAAR

Op donderdag 6 oktober 2022 is onze klas naar
de klimaatvoorstelling ‘Doe Dan Iets!’ van
Trimuztache geweest in de Stadsschouwburg in
Brugge.
De voorstelling ging over de opwarming van de
aarde en wat we er kunnen aan doen. Het was
een soort van toneel / musical. Het trio van
Trimuztache bespeelden allerlei instrumenten
zoals: ukelele, accordeon, trompet, viool…
Het ging er ook over dat je meer lokale
producten moet gebruiken. Dan is er minder
transport en dus minder CO2 – uitstoot. Want
door te veel CO2 in de lucht, warmt de aarde
op, smelten de ijskappen en zal het zeeniveau
stijgen. Gevolg: overstromingen.
Er bestaat geen planeet B, dus we moeten
dringend veel beter voor de aarde zorgen.

Elisabeth, Saar, Janne en Lander

Andere leuke vondsten als bendenaam waren:
de klimaatdokters, de klimaathelpers,
de klimaatredders, CO²-haters, CO²-professors,
klimaatstrijders, de bende van ‘Doe
Dan Iets’, de groene blaadjes, het klimaatbrein,
de groene klimaatbende, CO²-
meters, klimaatliefhebbers, de groene vingers
en de redders in nood van het klimaat.

Klimaatneutrale groeten,

Juf Evy

OUDSTEN EN JONGSTEN 
BEWEGEN EN DANSEN SAMEN

Samen naar de Cultuurfabriek =  samen stappen,
samen de jassen aan- en uitdoen, samen springen,
samen dansen, samen stoppen, samen in
standbeeld staan, samen onder de benen kruipen,
samen gekke bekken trekken, samen proberen,
samen draaien, samen kriebelen, samen genieten
= een super leuke, geslaagde samen-activiteit met  
peuters, eerste kleuters en leerlingen van het
zesde leerjaar.

Juf Nathalie



PARK- EN BOSSPELEN – 18/10/2022
Het was een stralende dag in oktober en we hadden er zin in. Een hele
voormiddag doorbrengen in het bos en dan nog om te spelen!

Bij aankomst werden we verwelkomd door Asterix en Obelix. Maar er
was een probleem in het Gallische dorp. De Romeinen waren op komst
en de toverdrank was verdwenen. Door opdrachten uit te voeren bij de
verschillende personages konden we dit verhelpen. Na elke opdracht
mochten de kinderen, op de centrale plaats, de toverdrank een beetje
aanvullen. En... uiteindelijk had onze school de meest toverdrank kunnen
bemachtigen!

Dit is het verslag van Karlijn:
Ik vond het su-per!! We zijn in groepen verdeeld. Het thema was Asterix.
Dat is ook een strip. Er waren heel veel coole en leuke spelletjes bij veel
mensen die verkleed waren in het thema. Je kan er veel wandelen.

Korte reacties van de andere kinderen:
De skilatten vond ik het leukst. (Nicolaas en Ilias)
Ik vond het leuk dat we gewonnen zijn. Ook de opdrachten waren leuk.
En als je water in de fles deed veranderde het van kleur. (Vic)
Het was leuk om in het bos te wandelen. (Gabriël)
Ik vond het super leuk maar het was wel veel lopen. (Wolf)
We moesten ninja spelen, dat vond ik leuk. (Arthur)
Het zoeken en de opdrachten waren heel leuk en spannend. Ook dat we
gewonnen zijn. (Mila)
Ik vond die quiz wel het leukst. Maar niet zo leuk was dat ik moest lopen
van de jongens. (Floor)
Alles was leuk maar ‘de vloer is lava’ vond ik het leukst. (Lily)
De opdrachten waren super leuk maar dat rennen niet. (C-Jay)

Al wandelend of al lopend... We zijn toch maar lekker een halve dag
actief bezig geweest in het bos. Volgend jaar komen we terug !

Juf Marleen



STEEKKAART MIJN HOBBY
 
 

Stap per stap hebben we onze spreekbeurt voorbereid voor het kerstrapport. We vertellen over onze hobby en
doen dit met goede zinnen. Lees maar wat enkele leerlingen van het 2de leerjaar te vertellen hebben.

Juf Annelies
Mijn naam is Ayesha.

Ik ben 7 jaar.
Ik teken en knutsel graag.

Ik doe het thuis in mijn kamer.
Ik heb stiften en potloden nodig

Ook gebruik ik papier, Youtube-filmpjes en gekleurd papier.
Ik doe het samen met mijn 2 zussen.

Ik teken vooral huizen, mensen, zeeën. Dat vind ik leuk.
 

Mijn naam is Jasper.
Ik ben 7 jaar.
Ik badminton graag.
Ik doe het in sportpark ‘t Veld in Sijsele.
Ik heb een pluim, een racket, een net en een leider nodig.
Ik doe het samen met Nand.
Soms moet je een backhand doen, soms een forehand.
Je moet mikken naar de pluim, dan moet je tegen de pluim slaan.
Dan gaat de ander die pluim opvangen en dan moet hij die terugslaan.

Mijn naam is Silke.
Ik ben 7 jaar.
Ik kook graag.
Ik doe het in mijn huis.
Als je kookt heb je een pan, boter en kruiden nodig.
Ik doe het met mama en papa.
Ik maak graag gehakt met ei en spekjes.

Mijn naam is Sanne.
Ik ben 7 jaar.
Ik turn graag.

Ik doe dit in Beernem.
Ik heb een turnpakje, een brug en een balk nodig.

Ik doe het samen met San, Mie, Joke en met mijn zus.
Je leert er veel.  Bijvoorbeeld split, radslagen en handstanden.

Mijn turnclub heet de kangoeroetjes.
Ik ga turnen op zaterdag en op woensdag.

Ik wil zoals Nina Derwael worden.

Mijn naam is Sydney.
Ik ben 7 jaar.
Ik ga graag naar de KSA.
Ik doe het op het marollenplein in Sijsele.
Ik heb een sjaaltje, trui, t-shirt en pull van de KSA.
Ik doe het samen met Jasper, Vince en Georges.
Ik heb er heel veel vrienden.
Ook de leiders zijn mijn vrienden.

Mijn naam is Roos.
Ik ben 7 jaar.

Ik speel graag met barbies.
Ik heb barbies, kleertjes, kindjes, hondjes, konijntjes,... nodig.

Ik doe het samen met Ella.

Mijn naam is Yassine.
Ik ben 7 jaar. 

Ik voetbal graag.
Ik doe het in de tuin of op school.

Ik heb schoenen nodig met noppen.
Ik draag een korte broek en een t-shirt.

Ik heb natuurlijk ook een bal nodig.
Ik doe het graag met Jasper, Georges en Mohamed.

Een match duurt 90 minuten.


