
nieuwsbrief 

Verjaardagen 

De Schepper Arno 01.08.2012 

De Geyter Siuwke 03.08.2012 

Note Fee 03.08.2009 

Naessens Sienna 05.08.2008 

Haijen Luna 07.08.2009 

Bartholo-
mees Kyan 10.08.2012 

Dierckx Jordy 11.08.2010 

Petereyns Lieke 12.08.2008 

Couché Lars 13.08.2011 

Verheecke Chloé 13.08.2012 

Lattré Arend 20.08.2008 

Demon Noah 20.08.2010 

Van Assche Mathis 22.08.2013 

Buysse 
Thi-
bault 27.08.2010 

Dauwe Bruno 28.08.2010 

Dauwe Noor 29.08.2008 

De Vreese Fien 30.08.2012 

Maes Saartje 31.08.2008 

Pillain Renske 02.09.2010 

Özdemir Nisa 03.09.2010 

Stevens Délana 03.09.2012 

Finjaer Yoran 12.09.2009 

Sinjan Maxim 14.09.2012 

Mestdagh Nina 16.09.2013 

Van den Berge Romanie 17.09.2009 

Vandenabeele Tijl 17.09.2011 

Daveloose 
Lillema-
rie 18.09.2008 

Sow Mairame 18.09.2013 

Laforce Anaïs 22.09.2009 

Bisschop Norah 23.09.2010 

Wille Mila 23.09.2013 

Smet Robin 24.09.2008 

Van Damme Amélie 25.09.2008 

Windels Van-
neuville Eva 27.09.2011 

Vandenberghe Helena 28.09.2012 

Deweppe Dorian 30.09.2012 

Vermeulen Femke 30.09.2008 

augustus september 

Cocquyt Sander 02.10.2010 

Gillis Emilia 02.10.2012 

De Cloedt Anaïs 03.10.2011 

Bisschop Joppe 04.10.2011 

Vanhoenacker Lars 05.10.2007 

Verheecke Louis 08.10.2010 

Vanommeslaeghe Rosanne 08.10.2013 

Stove Hannes 10.10.2012 

Vandenabeele Sam 11.10.2009 

De Geyter Vincenzo 15.10.2007 

Vermeire Mathis 15.10.2008 

Mirzaie Chesh-
meh Armita 18.10.2012 

Coussens Mauro 19.10.2012 

Janssen Linde 22.10.2009 

De Gheest Louis 26.10.2010 

D'Haese Amy 26.10.2010 

Stove Nathan 28.10.2009 

Van Holsbeke Amber 28.10.2012 

oktober 



 

Woordje van de directeur 

Kalender 

Do 7/11:  toneel 1e graad Victor en zijn goedgevoelmachine 

ma 11/11: Wapenstilstand (geen school) 

Di 19/11: Studiekeuze secundair (voor ouders  + lln. 6e leerjaar) 

Woe 23/11 en do 24/11: oudercontact 

Vrij 29/11: schaatsen oudercomité 

ma 9/12: toneel L3 Woestzoeker 

Do 12/12:  medisch onderzoek en vaccinatie L1 

  Vaccinatie L5 

Za 14/12: kerstactie (oudercomité) 

Di 17/12: vervolg medisch onderzoek en vaccinatie L1 

Do 19/12:  medisch onderzoek L4 

Vrij 20/12: rapport 

ma 28/10 tot vrij 1/11:  

herfstvakantie 

Goed gestart! 

Als de leerlingen zeggen: “Het schooljaar is goed gestart!” 

dan bedoelen ze wellicht: “Ik heb een leuke, boeiende juf of 

meester, ik vind het plezant bij mijn klasgenoten, ik voel dat ik 

het aankan, ’t is leuk op school!” 

Als leerkrachten zeggen: “Ik ben goed gestart!” dan meen ik 

dat ze denken aan hun leerlingen in de klas, aan hun colle-

ga’s. Ik heb een toffe klas, de leerlingen werken goed mee. 

Ik voel mij geapprecieerd binnen de groep. Ik krijg waarde-

ring voor mijn werk. 

Als ouders zeggen: “Ze zijn goed gestart!” dan vermoed ik 

dat het hen geruststelt als kinderen blij vertrekken en blij te-

rugkeren. Dat ze de inzet, enthousiasme voelen van hun kin-

deren en uit hun verhalen ontdekken dat ’t Wilgennest, de 

juf/meester hun kind weet te boeien, iets mee heeft te ge-

ven. 

Als de directeur zegt: “Wij zijn goed gestart!” dan ziet hij de 

vreugde van alle leerlingen die hun best doen om voor de 

juf/meester flink te zijn, dan voelt hij het doorzettingsver-

mogen, enthousiasme van de collega’s in de klas en de le-

raarskamer, dan vindt hij het plezant als ouders hem iets posi-

tiefs vertellen van de school, dan voelt hij zich gesteund door 

zijn stadsbestuur. 

Als ik dit alles herlees, dan durf ik te zeggen: “Wij zijn goed 

gestart! Het wordt beslist een mooi schooljaar. 



 

 

Dit schooljaar wordt er opnieuw aandacht besteed aan 

de sociale vaardigheden. Hierbij stellen we elke maand 

één vogel voor. 

Elke vogel staat voor een 

attitude/vaardigheid. 

We gingen van start met 

de vogel ‘Mingo’. 

Enkele leerkrachten 

speelden een kort toneel-

stukje om deze vogel voor 

te stellen.  

Hij leert ons dat het goed 

is om je gevoelens te to-

nen. 

Zo kunnen anderen je be-

ter begrijpen en beter 

helpen. 

In de verschillende klas-

sen zal er gewerkt worden 

rond deze vaardigheid. 

Doorheen het schooljaar 

zullen er 5 vogels voorge-

steld worden.  

Er wordt hier ook naar verwezen in het attituderapport.  

 

Op 2 september waagden 28 kin-

deren  de grote stap naar het eerste 

leerjaar. 

Alles nieuw !

… In het begin  was het voor velen onder 

hen misschien toch eventjes wennen, 

maar stap voor stap vinden ze hun weg 

op de ‘grote’ school. 

Ondertussen zijn de eerste schrijfoefenin-

gen achter de rug. Eerst oefenen ze met krijt op de grond op de 

speelplaats of op de krijtborden bui-

ten, nadien met een gloednieuw pot-

lood  tussen de sporen in een schriftje. 

Een hele uitdaging ! Het is rustig in de 

klas en op de achtergrond is rustge-

vende muziek te horen. Sommige let-

tertjes ‘dansen’ nog tussen de sporen, 

maar iedereen doet zijn best. 

De juf is meer dan tevreden en trots op hun eerste prestaties ! 

Wie meer foto’s wil zien, kan een kijkje nemen op de website van 

de school ! 

  

Sociale vaardigheden 

Begin schooljaar 



 
 

KLEUR in ’t Wilgennest! 
 

Met dank aan Pieter kregen onze klasdeuren deze vakantie een 
kleur! Het werd meteen het thema van dit schooljaar.  

Elke klas kreeg een eigen tint, de één opvallend, de ander ingeto-
gen… zoals kleuren nu eenmaal zijn…  

Vorig jaar leerden we al enkele kleurrijke vogels 
kennen in het thema GELUKSVOGELS. Dit school-
jaar ontdekken we nog meer sociale vaardigheden 
om gelukkige kinderen te worden. 

Mingo bijvoorbeeld, leert ons het leven bekijken 
door een ROZE bril. 

In de hal hangt alvast een roze wolk om ons daar-
aan te herinneren. 

 

VLOEIEND LEZEN – 3DE LEERJAAR 

 

Onze nieuwe taalmethode Verrekijker zet extra in op goed leeson-

derwijs. Het doel is dat alle leerlingen goede lezers worden die ge-

motiveerd zijn om te lezen en plezier beleven aan lezen. In het 3e 

leerjaar maakt Verrekijker extra veel tijd vrij voor vloeiend lezen. Ie-

dere leesles is erop gebaseerd om leesplezier aan te wakkeren en 

te focussen op allerhande strategieën die ons tot goede lezers ma-

ken: boeken kiezen, oriënteren op een tekst, thema van een tekst 

bepalen, voorkennis oproepen, voorspellend lezen, moeilijke woor-

den verklaren, beoordelen van teksten, enzovoort.  

Enkel door veel te lezen, worden leerlingen vloeiende lezers en goe-

de lezers zijn gemotiveerdere lezers. De lessen vloeiend lezen zijn 

geen lessen begrijpend lezen! En eigen leeskeuze is belangrijk.  

Zo organiseren we meerdere keren per week een leesmoment, 

waarbij de vlotte lezers volledig zelfstandig (in stilte) een boekje 

naar eigen keuze kunnen lezen. De leerlingen die nog een duwtje in 

de rug nodig hebben, maken met hun leeskameraadje een wel-

overwogen keuze om zo samen leesplezier te beleven. 



 

 

Dit schooljaar staat in het te-

ken van kleur maar ook mu-

ziek krijgt in het eerste en  vierde leerjaar een grote rol. We 

maken samen met juf Veerle kleurrijke muziek. Juf Veerle is 

een muziekjuf uit de Kade in Deinze. Elke woensdag en vrij-

dag  komt zij een uurtje in onze klas om samen muzikaal aan 

de slag te gaan. 

We hebben al  3 weken geproefd van de muziek. We leer-

den reeds op een djembé spelen en ook de boomwhackers 

klonken door onze klassen.   

We zijn heel blij dat juf Veerle ons helpt door de muzikale we-

reld en we kijken er naar uit om ons talent te mogen tonen bij 

een  toonmoment.  

Hieronder nog enkele  foto’s van leuke muzikale momenten.  

 

Muziek in het eerste en 

vierde leerjaar 

 

De kinderen van het eerste en het 

tweede leerjaar mochten op 20 

september naar kronkeldidoe. Een 

voormiddag vol beweging in sport-

hal Oostbroek 

te Nevele.. Via 

een doorschuif-

systeem konden ze kennismaken met al-

lerlei toffe activiteiten. Van klimparcours 

tot springkasteel, van rollend materiaal 

tot spelen met ballonnen, voor ieder wat 

wils. Iedereen was  dan ook heel enthou-

siast en ze konden zich heerlijk uitleven! 



Sportdag 27 september 2019 
 

Onze jaarlijkse sportdag ging dit jaar door op vrijdag 27 september. 

Op de terreinen rond de sportzaal werden er 5 fietsproeven gepland.  

De kinderen werden getest op behendigheid en evenwicht. 

Het was aangenaam om vast te stellen dat vooral de kinderen van 

het eerste leerjaar aan zelfvertrouwen wonnen en behendiger wer-

den naargelang de proeven vorderden. 

De ouderen lieten ons zien dat ze al behoorlijk fietsvaardig zijn. 

In de sportzaal zelf waren er eveneens 5 behendigheidsproeven.  

Hier lag de nadruk op gooien, mikken en slalommen met grote bal-

len. 

De proeven werden in estafettevorm afgelegd. 

Er hing een aangename, sportieve sfeer in de zaal. De aanmoedigin-

gen werden niet gespaard. 

Jammer genoeg speelde het weer voor spelbreker. 

De 5 groepen konden in de voormiddag buiten genieten van een 

stralende zon. 

De groepen die in de namiddag aan de beurt kwamen hadden min-

der geluk. 

Tot tweemaal toe moesten we de activiteiten staken om te gaan 

schuilen voor de regen. 

Desalniettemin konden we toch terugblikken op een leuke sportdag. 

 

 

 

Op dinsdag 24 september kregen de leer-

lingen van het zesde leerjaar een herinne-

ringswandeling aangeboden door de 

Heemkundige Kring Het land van Nevele. 

Hier werd verteld hoe het eraan toeging 

in Landegem, dat in het frontgebied lag, 

tijdens de Eerste Wereldoorlog. Jammer 

genoeg was het weer die dag niet zo 

best. Daarom werd de uitleg gegeven in 

de sporthal en bib. Borden met daarop foto’s van 

de feiten, die toen langs het kanaal zijn gebeurd, 

verduidelijkten heel veel. Na de wandeling kregen 

alle leerlingen een brochure met een uitgebreide 

tekst en foto’s over de gebeurtenissen van toen. 

Herinneringswandeling WO I 



Bezoek bibliotheek 

Een nieuwe taalmethode bracht het vijfde en zesde 

leerjaar naar de bibliotheek. De kinderen beleven 

per week een halfuurtje leesplezier. Dat gaat veel 

beter met een eigen gekozen boek! Daarom ging 

de derde graad deze maand op zoektocht in de bibliotheek van 

Landegem. We wensen de kinderen heel wat lachende, spannende, 

fantasievolle,… leesminuten. 

 

Bedankt, weergoden, om ons eindelijk wat 

herfstweer te bezorgen! Want geef toe, 

de jaarlijkse herfstwandeling van het ou-

dercomité moeten stappen bij zomerse 

temperaturen, dat zou niet marcheren. 

Op 29 september trotseerde een bont ge-

zelschap van 45 ouders, leerlingen, leer-

krachten én de trouwe viervoeters Oscar 

en Arno een paar beaufort en een malse 

regenbui. Ons doel: vijf kilometer stappen 

in de streek rond de school. 

 

Geheel in de traditie van de herfstwan-

delingen bleef het niet bij stappen alleen. 

De kinderen kregen de opdracht onder-

weg kleuren te verzamelen in de vorm 

van spulletjes die her en der uitgestrooid 

waren. Leerkrachten en directie trakteer-

den ons gezelschap daarbij op doorleefde 

poëtische momenten over groen, roze, 

blauw, geel en rood.  Plots kreeg die grijze 

herfsthemel net iets meer kleur. Je moet 

het maar doen met het zondagse verkeer 

op de E40 op 

de achter-

grond. Klein 

berichtje 

aan Brad 

Pitt, Scarlett Johansson en al die andere 

celebs: u kunt op pensioen, want new stars 

are born!  

Herfstwandeling Jullie zullen me misschien al gezien hebben op 

school. Hier wil ik me kort even voorstellen. Ik ben juf 

Niki. Ik sta al enkele jaren met veel enthousiasme in 

het onderwijs.  

Ik ben dit schooljaar aangesteld binnen het leraren-

platform. Dit wil zeggen dat ik binnen de scholen-

groep vervangingen doe indien er een leerkracht 

niet aanwezig is op school bv wegens ziekte. Indien 

er niemand afwezig is binnen de scholengroep help 

ik mee in de klassen of kan ik ingeschakeld worden 

voor pedagogische taken. Ik sta momenteel op dinsdag en woens-

dag hier in ’t Wilgennest. Het kan dus zijn dat jullie kind(eren) mis-

schien al hulp van mij gekregen hebben de voorbije weken. 

Ik kijk er naar uit om met de scholen verder samen te werken en zo 

een fantastisch schooljaar te hebben. 



Enkele nieuwe gezichten op onze school 

Ik ben Christophe Logier, 50 jaar en ik woon in Hansbeke. Ik 

ben getrouwd en heb 4 kinderen. Na 

een carrière als fabrieksmedewerker 

(arbeider), zendeling, boekhouder en 

secretariaatsmedewerker, heb ik vorig 

schooljaar zelf de stap gezet naar de 

klas. Ik studeerde theologie (en ben nog 

steeds bezig). Ik hou van knutselen, het 

zoeken van relevante filmpjes en het ver-

tellen van bijbelverhalen in de les protes-

tants evangelische godsdienst. Buiten de 

klas ben ik actief in het veldrijden en leef ik me in het week-

end uit in hopelijk modderige wedstrijden. Van mij mag het in 

de winter veel regenen… 

Ik ben Ianthe, woon in Petegem-aan-de-

Leie en ben in februari 2018 afgestudeerd 

als leerkracht.  

Dit schooljaar geef ik les aan het derde 

en vijfde leerjaar in GBS De Vaart 

(Nevele) en neem ik hier in ‘t Wilgennest 

enkele zorguren voor mijn rekening. In mijn vrije tijd ga ik 

graag wandelen en lopen.  

Mijn naam is Delphine Colpaert, ik ben 25 jaar en 

woon in Vosselare. Ik steek samen met Isolde de 

handen uit de mouwen op het secretariaat in 

Landegem. Jullie kunnen mij hier op maandag-

voormiddag en vrijdagnamiddag treffen. De ande-

re dagen ben ik klastitularis in het vierde leerjaar in 

GBS De Vaart (Nevele). Naast het lesgeven ben ik 

graag bezig met voetbal en naaien.  

Salam Aleykoum of hallo iedereen. 

Ik ben Pelin Demirdag en ben geboren op 

05/02/1994. Sinds september geef ik hier lessen islam 

voor de leerlingen die hiervoor hebben gekozen.  

Ik heb ervoor gekozen om de berichten van God, 

waarden en normen met enthousiasme te versprei-

den over mijn leerlingen. Volgens mij is dit een grote 

verantwoordelijkheid en niet iedereen is sterk genoeg om zo’n ver-

antwoordelijkheid op te nemen. Dus ik vind van mezelf dat ik een 

sterke vrouw ben. Daarnaast ben ik ook geduldig en behulpzaam. 

Ik help graag mensen verder met hun problemen door naar hen te 

luisteren en goed te analyseren waar het misloopt.  

Laten we dan nu even bespreken wat ik in mijn vrije tijd doe. Ik 

kook heel graag. Ik vind het zeer leuk om recepten aan te passen 

tijdens het voorbereiden. Soms voeg ik er iets aan toe, soms ver-

vang ik een ingrediënt door een andere bijvoorbeeld. Daarnaast 

lees ik veel, luister ik graag naar muziek en breng veel tijd door met 

mijn familie. 

Tot slot wil ik meedelen dat ik een echte dierenliefhebber ben. Ik 

heb helaas geen huisdier maar alle dieren hebben een aparte 

plaats in mijn hart.  

Ik hoop jullie voldoende informatie te gegeven hebben, we horen 

nog zeker van elkaar. 

Vredesgroeten  

Juf Pelin  


