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Hoe zou ik 

aan mijn kleinkinderen vertellen 

wat ze op school precies leren? 

Ik probeer even: 

“Wat ik op school heb geleerd, 

is hoe me als een vis  

in het water te voelen,  

en hoe je dat moet blijven leren,  

een heel leven lang. 

Elke dag een beetje meer. 

Om je als een vis  

in het water te voelen,  

moet je leren zwemmen. 

Dat leer je op school. 

Vandaar de schoolslag.(…) 

Voor alle duidelijkheid     

zeg ik aan mijn kleinkinderen  

dat niet elk visje even  

makkelijk leert zwemmen, 

maar dat elk visje het kan leren. 

Met geduld en boterhammen. 

Om dat allemaal  

in goede banen te leiden,  

zijn goede leerkrachten nodig 

die je soms streng 

maar altijd geduldig 

en lang vasthouden. 

 

Om je dan stilaan en ongemerkt 

los te laten. 

En tot je eigen verwondering  

te laten zeggen 

dat je het nu 

helemaal alleen kunt.” 

 
Koen Geens, Wat ik ervan begrijp, Pelckmans Uitgevers, 2018 

 

 

 Kleuters op stap in het Nieuwenhovebos. 

 

 

 

 

Beste ouders, 

 

In het licht van onze vuurtorens is er de voorbije maanden hard gewerkt en veel 

geleerd. Elk op zijn eigen tempo, met vallen en opstaan, geduld en 

boterhammen… In deze schoolkrant willen we jullie nog even laten 

meegenieten. We werkten hard in de klas, we trokken erop uit, ontvingen heel 

veel grootouders op school en verwelkomden de Sint en zijn pieten. 

Nu wensen we jullie een warme en inspirerende kersttijd toe en een goeie start 

van het nieuwe jaar.  

directeur Tine 



Een kijkje in de kleuterklassen  

 

Nieuwenhove 

Heel veel grootouders kwamen op bezoek tijdens het heksenfeest. Ze dansten, toverden en 

knutselden dat het een lieve lust was. 

 

 

 

 

 

 

 

Met de klas op verkenning in het bos… spannend! 



Hij komt, hij komt … de lieve goed Sint. Maar wanneer? We stuurden alvast een brief naar Sint en 

zijn roetpieten en gingen bij de bakker langs om te piepen of er al veel lekkers klaar lag. 

 

Eindelijk… hij is er! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Centrum 

 

Een week lang 

kwamen groepjes 

grootouders mee 

werken en spelen 

in de klas. 

 

De wondere 

wereld van het 

kleuteronderwijs 

ging open! 

 

 

 

 

Ook in de kleuterschool van het centrum werd er geduldig uitgekeken naar de komst van de Sint.  

Na het passen van de schoenen, zetten we er eentje klaar. Schoenmaker Stef toonde ons hoe hij 

nog vlug de laatste schoenen repareerde vóór het Sintbezoek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zou bakker Karel al het lekkers voor de Sint maken? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



De Sint kwam… al op 2 december! Het was een leuk en deugddoend bezoek. 

                       Tot volgend jaar!  

 

Wat deden we nog: we gingen op zoek naar het hol van de Vos (Roald Dahl), supporterden voor 

onze Rode Duivels en vierden kerst in de klas. 

 

 

 

 

 

 



Even binnen piepen in de lagere school 

 

Eerste leerjaar 

Volgend jaar naar het eerste leerjaar: geen probleem. Wij, stoere leerlingen van het eerste 

leerjaar, leggen het wel even uit aan onze vriendjes van de derde kleuterklas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  We vierden Halloween en oefenden  

   op de chromebooks. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tweede leerjaar 

We gingen op natuurexploratie in het Beukenpark. Ongelooflijk wat daar te zien en te ontdekken 

is. 

 

 



De geurkaarsen voor de Warmste Markt 

werden met veel liefde gemaakt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  De maaltafel van 2 oefenen met schoenen,  

      het kan! 

 

Derde leerjaar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In de lessen muzische vorming maakten we een 

tekening van de Sint. We knutselden kerstversiering in 

de klas en met de bewoners van het woon- en 

zorgcentrum Sint-Jozef. 

 

 

 

 

 

 



Vierde leerjaar 

 

Bewegen, een goeie houding en gezond eten is belangrijk. Dat leerden we in het thema 

oriëntatie op de wereld ‘Wel in je vel’. 

 

We leerden over hoe onze gemeente 

bestuurd wordt. Een bezoekje aan het 

gemeentehuis mocht niet ontbreken. O ja, 

we poseerden er nog even voor een mooie 

kerstfoto. 

 

 

 

 

 

 

Winterpret in de bovenbouw 



Vijde leerjaar  

 

Leren over het verleden doet ons nadenken over de toekomst. Het 5de 

leerjaar trok naar de Westhoek om er de sporen en gedenkplaatsen van 

de Eerste Wereldoorlog te ontdekken. Het werd een boeiend en 

aangrijpend project. Een mooie dag die mee mogelijk gemaakt werd 

door de steun van de provincie West-Vlaanderen. 

 

 

Het vijfde leerjaar ging ook op expeditie in het Nieuwenhovebos en maakte er een tijdreis naar 

de bronstijd. Ze leerden hoe de mensen in de prehistorie (over)leefden. Ze verkenden een 

prehistorisch huis, bezochten een offerplaats en luisterden geboeid naar hoe je sporen van de 

grafcultuur in het landschap kan ontdekken. 

  

 

Zesde leerjaar 

In samenwerking met Beenice schreven alle 6de 

klassers kerstwensen naar de bewoners van het 

Woonzorgcentrum. 

We kijken uit naar hun reacties! 

 

 

 

 

 



De oudsten van onze school gingen aan de slag met 

ingrediënten en stappenplannen. Ze maakten 

chocopasta, confituur en pudding voor de Warmste 

Markt. 

 

 

De leerlingenraad en de kindergemeenteraad 

 

De leerlingenraad heeft haar eerste bijeenkomst achter de rug. Het was een boeiende en 

constructieve vergadering.  

Dit zijn de leden: 

 

4A Lotte Hollez (voorzitter), Mats Maertens 

4B Chloë Vanhille, Arthur Delodder 

5A Félice Fermaut, Andreas Hillewaere 

5B Elodie Van der Borght, Ywein Versteels 

5C Fatima Ahmad, Hannes Bonamie 

6A Elle De Craemer (secretaris), Rohit Lekraj 

6B Nora Vandenbussche, Zita Huyghe 

6C Auke Berteloot, Jarne Devos 

 

 

 

 

 

Kindergemeenteraad 

 

Ook de kindergemeenteraad van Oostkamp is 

opnieuw samengesteld. Ywein Versteels en Nera 

Vanhulle zetelen voor onze school in dit 

overlegorgaan. Ywein werd verkozen tot 

kinderschepen van vrije tijd, Nera zetelt als 

kindergemeenteraadslid. Ook op de foto: Kobe 

Debo (raadslid voor de Middenschool, oud-

leerling van onze school). 

 

 



De Warmste Markt voor Komerbi 

 
Komerbi werd opgericht door sociaal geëngageerde Bruggelingen met een 

hart voor de jeugd. Ervaringen als leerkrachten en jeugdwerkers leerden hen 

dat de maatschappelijk kwetsbare jongeren uit Brugge en omgeving op zoek 

waren naar een veilig plek. Wil je de werking van Komberbi beter leren kennen? 

Zie komberbi.be 

 

Wij sloegen samen met de ouderraad de handen in elkaar om ons met alle 

klassen in te zetten voor dit mooie project. Het was gezellig, het was fijn om iedereen op school te 

zien. We zijn fier dat we 2500 euro aan dit mooie project hebben kunnen schenken!  

  

 

 

Leerplan ZILL (zin in leren, zin in leven) 

 

Op het rapport van de leerlingen zie je de symbolen van het leerplan staan. Graag lichten we 

deze even toe. 

 
Levensbeschouwelijke ontwikkeling  

 Ik maak kennis met de katholieke geloofstraditie. Ik sta open voor een diepere dimensie  

 in het leven. 

         

Mediakundige ontwikkeling 

       Ik ga op een enthousiaste, zelfredzame en kritische 

manier om met media en mediacontent. 

 

Muzische ontwikkeling 

Beeld, muziek, dans en drama 

Ontwikkeling van het innerlijk kompas       

                                                               Ik leer mezelf kennen en ik kan richting geven  

aan mijn leven.  

 

Ontwikkeling van initiatief en verantwoordelijkheid 

 Ik neem verantwoordelijkheid voor mezelf en voor anderen.  

   Ik ontwikkel kritsche zin, kan dingen onderzoeken en ben creatief. 

 

                                                      Ontwikkeling van oriëntatie op de wereld 

                                                                        Ik ben nieuwsgierig naar de wereld waarin ik leef. 



Wiskundige ontwikkeling  

Ik weet hoe ik wiskunde kan gebruiken om een  

probleem aan te pakken. 

  

              Socio-emotionele ontwikkeling 

            Ik kan op een warme en communicatieve wijze in 

                    relatie treden met mezelf en met anderen. 

                                                                                                                                                          

Taalontwikkeling 

Ik verken mijn eigen taal en de talige diversiteit om me heen. 

                                           

                   Motorische en zintuiglijke ontwikkeling 

Ik beschik over voldoende motorische en zintuiglijke 

basisvaardigheden om zelfredzaam te kunnen zijn. 
 

ma 09/01 Welkom terug - instap nieuwe peuters 

do 26/01 Alles met de bal L3-L4 

vr 27/01 Zaklampentocht ouderraad Nieuwenhove 

wo 1/02 Instap nieuwe peuters 

vr 3/02 Vrije dag 

ma 6/02 Kronkeldidoe L1-L2 

di 7/02 19.30u ouderavond eerste communie (kerk) 

za 18/2 Start krokusvakantie 

ma 27/02 Welkom terug - instap nieuwe peuters 

vr 3/03 Infomoment en inschrijving nieuwe peuters (17u) 

di 7/03 Rollebolle K2/3 

 zo 12/03 9.45u instapviering eerste communie 

wo 15/03 Pedagogische werkdag – vrije dag voor de leerlingen 

vr 17/03 Start typlessen voor de oudste leerlingen om 15.45u 

za 18/03 Quiz Ouderraad Centrum 

wo 29/03 Oudercontact 

do 30/03 Oudercontact 

vr 31/03 Paaseierenraap in de afdeling Nieuwenhove 

za 1/04 Start paasvakantie 

ma 17/04 Welkom  terug – instap nieuwe peuters 

 

 
 

 

 

 


