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Beste ouders, 

 

De krokusvakantie is nog maar net voorbij en de paasvakantie staat 

al om de hoek te gluren! 

De korte, donkere dagen maken plaats voor de wat langere en 

warmere dagen. Straks ‘springen’ we de lente in… 

Uitgerust en met volle batterijen gaan de leerlingen en de 

leerkrachten er terug tegenaan. 

 

Op 1 februari 2017 hadden we onze jaarlijkse telling. Dit is van belang 

voor het aantal klassen van volgend schooljaar. De teller staat op 185 

leerlingen, dit is een stijging van 11 leerlingen tegenover de telling 

van februari 2016. Dus we zijn op de goede weg! 

 

Er staat terug heel wat op ons programma deze maand! 

We kijken al uit naar ons jaarlijks eetfestijn op zondag 19 maart. Er 

staat die dag een heerlijke maaltijd op jullie te wachten. Alle 

leerlingen zijn al volop danspasjes aan het inoefenen om er terug een 

heus spektakel van te maken! Echt iets om naar uit te kijken!! 

 

Op dinsdag 21 maart hebben wij onze jaarlijkse infoavond voor de 

ouders van de kinderen van de 3de kleuterklas.  

 

De maand maart sluiten we af met een sobere maaltijd op vrijdag 31 

maart ten voordele van een goed doel. Info hierover volgt later via 

Gimme.  

 

Het wordt dus vast en zeker een korte maar drukke periode naar de 

paasvakantie toe! 

 

Philippe Soens 

Directeur 

        WOORDJE VAN DE DIRECTEUR  



Op maandag 13 februari waren de kinderen van 

de eerste graad te gast in Eeklo. Ze bekeken een 

theatervoorstelling van Laika. Twee acteurs namen 

ons mee in het verhaal ‘Nipt’. 

 

‘Een te grote man woont in een te klein 

appartementje. Boven hem woont een te grote 

vrouw in een even kleine ruimte. Het wordt dus nog 

krapper als die twee bij elkaar gaan wonen. Ze 

hebben zin om dicht bij elkaar te zijn. Ze zijn tot over 

hun oren verliefd op elkaar. En als je verliefd bent, 

dan denk je snel dat alles zal lukken. 

En in het begin lukt het ook, al moeten ze 

acrobatentoeren uithalen om hun jas uit te doen, of 

een sleutel te vinden, iets te drinken, een instrument 

te bespelen of een voetmassage te geven. Om 

maar te zwijgen over de spulletjes die de vrouw 

heeft meegebracht en die ze nu een plekje wil 

geven. 

Geleidelijk aan begin het gebrek aan ruimte hen op 

de zenuwen te werken. De benepen toestand 

wordt onleefbaar. De vrouw gaat terug naar haar 

eigen flatje. En dan begint het gemis. 

Tot ze toch nog een oplossing vinden… ze maken 

één grotere flat van de twee kleine leefruimtes.’ 

 

Door het feit dat er niet werd gesproken door de acteurs tijdens de 

voorstelling en door de vorm, welke letterlijk gemaakt was op 

‘kinderformaat’ sprak het de kinderen echt aan. Er waren veel 

herkenbare situaties en het applaus op het einde sprak voor zich. 

  

Die voormiddag smaakten we een  mooi  stukje ‘cultuur’  op kindermaat.  

Een man woont in een te klein huis 

Hij krijgt bezoek van een vrouw. 

Ze lijken voor elkaar geboren. 

Zij trekt bij hem in. 

Het huis is klein maar de liefde is groot. 

Groot genoeg om zo dichtbij te zijn. 

 

Maar zo dichtbij, dat wordt een kramp. 

En dat doet pijn… 

       TONEEL‘NIPT’ - 1e graad 

Op dinsdag 21 februari trokken we met onze sportieve derdeklassers 

naar Deinze om deel te nemen aan een namiddagje ‘Spelcarrousel’. 

Het werd een waar avontuur waar geen enkel spiertje uit ons lijf 

gespaard bleef. We konden er in een doorschuifsysteem en gedurende 

een 10-tal minuten proeven van een bepaalde sportieve uitdaging: 

klimmen, springen, vangen, gooien, balanceren, enz. Of wat dacht je 

van rijden op knotsgekke fietsjes? Ook deze uitdaging gingen we met 

plezier aan! We hebben ons alleszins gretig kunnen uitleven en vooral 

ondervonden dat je goed moet samenwerken om tot een sterker 

resultaat te komen! Alvast tot de volgende sportieve uitdaging! 

                L3 - SPELCARROUSEL 



Winterwandeling 

 

Deze winterwandeling stond in het teken van Renaat de Rudder. Dit 

jaar is het immers exact honderd jaar geleden dat deze 

vooraanstaande Landegemse oorlogsstrijder eervol sneuvelde tijdens 

de Eerste Wereldoorlog. In groot Nevele, en onder impuls van de 

cultuurraad, staat het jaar 2017 dan ook in het teken van Renaat de 

Rudder. We kregen bij de start een kort woordje uitleg en leerden dat 

deze soldaat gedurende ruim drie jaar op erg dappere wijze streed 

aan het oorlogsfront en sterk gedreven werd door zijn idealisme van 

vrijheid voor Vlaanderen en het christendom. We passeerden onder 

andere aan het herdenkingsmonument van Renaat de Rudder in de 

Vosselarestraat en langs zijn ouderlijk huis in de… jawel Renaat de 

Rudderstraat. Dit statig, stijlvol huis werd onlangs nog heel mooi 

gerenoveerd. We hielden vervolgens even halt aan een tussenstop 

voor een hapje en een drankje. Ondertussen losten de kinderen 

enthousiast een leuk kruiswoordraadsel op en zochten ze verwoed 

en op ludieke wijze naar de toverspreuk van Renaat de Rudder. 

Langs enkele landelijke wegen en wegels bereikten we tenslotte 

opnieuw het centrum van het dorp en de school. Op school werden 

de kinderen, ouders en leerkrachten getrakteerd met een drankje en 

een lekkere portie frieten aan een frietkraam. Iedereen smulde en 

genoot met volle teugen. De sfeer zat er echt goed in. Bedankt aan 

alle deelnemers en aan het oudercomité voor de prima organisatie 

van deze winterse wandeling!  

         OUDERCOMITÉ  

Op dinsdag 14 februari werd het ‘Overlevingspad Renaat de Rudder’ 

officieel geopend, in aanwezigheid van afgevaardigden van 

Regionaal Landschap Meetjesland, Pro Natura,  schepen Ann 

Lambrecht en de pers. 

 

Om dit overlevingspad Renaat de Rudder uit te werken, gebruiken 

we voornamelijk natuurlijke materialen. Wanneer het eenmaal is 

dichtgegroeid zal het doen denken aan een loopgraaf, vandaar dat 

het vernoemd is naar Renaat de Rudder.  

 

De aanleg werd toevertrouwd aan Pro Natura. De laatste 

aanplantingen deden de kinderen van de klas van juf Claudia (3a). 

       OVERLEVINGSPAD 



       TONEEL ‘DE WACHTERS’ - 2e graad 

samen sterk = goed samenwerken 

Het staat in de krant: “Kunnen mieren ons leren hoe een samenleving werkt?” 

Mierenkolonies zijn goed georganiseerd en wetenschappers willen van hen iets 

leren op het vlak van samen werken. Ook wij mensen, kinderen, leven in 

groepen: op school, in de jeugdbeweging, de sportclub, het gezin… Het is van 

belang dat wij in zo’n groep, en in de eerste plaats op school en in de klas 

goed kunnen samen leren, samen spelen, samen werken.  

Daarover gaat de sociale vaardigheid die het eerste leerjaar in de kijker heeft 

gezet. 

 

Via het filmpje van de pinguïns leren we: 

stem af op hetzelfde doel, ga in dezelfde 

richting. Respecteer de instructies van de 

leider, doe niet plots je eigen zin, hou je 

aan de afspraak. 

Dat leerden we ook in een klein 

experiment in het eerste leerjaar: bij het 

opheffen van een zeer zware bak moet 

je allen heffen op tel drie van de leider 

en in dezelfde richting bewegen. 

 

Het filmpje van de mieren leert ons dat we de leider moeten volgen. 

Wanneer zich een probleem stelt in de groep, dan is het goed dat er een 

leider opstaat met een goed idee. 

Die leiding aanvaarden, de leider volgen en respecteren is van belang. 

Zijn er in de klas meerdere ideeën, meerdere leiders, dan is een beurtsysteem 

misschien een goed idee, maar één leider voor één probleem is de beste 

optie. Als je zelf een leider bent of een goed idee hebt, dan is het best moeilijk 

ander leiderschap te aanvaarden. 

Hoe merken we dat in het eerste leerjaar? 

Met een klein groepje een tekstje lezen binnen een beperkte tijd: heel wat 

kleine ikjes hebben er moeite mee om de aangeduide leider te volgen, ze 

gaan in discussie en ze verliezen tijd.  

 

Ook de krabben van het filmpje leren ons iets. 

Gebruik je talenten. Elk van ons is ergens goed in. Als elk van ons doet wat hij of 

zij  het beste kan, kan je de opdracht wellicht vlot uitvoeren. 

In het eerste leerjaar moesten de kinderen een aantal letters zoeken. 

De grootste leerling kon bij een hoog opgehangen letter, de kleinste kon onder 

de boekenbak kruipen om er één te nemen. Een vluggerd had al een stoel 

klaar, een sterkere kon het zware pak opheffen, een wakkere kon het woord 

maken…Kortom: samen sterk! 

              L1 - SAMEN STERK 

Op dinsdag 31 januari werd de 2de graad verwacht in De Herbakker 

te Eeklo voor de toneelvoorstelling ‘De wachters’ van Theater 

Speelman. Iedereen was al snel onder de indruk van de grote con-

structie die op het podium stond. Het stelde een grote boom voor. 

Twee jongens spraken af aan de boom want de maat was vol. Ze 

bleven daar net zo lang wachten tot ze groot zijn! Maar dat kan 

lang duren en wachten i s  nooit  evident…   

Het verhaal sleepte ons mee naar vrolijke, grappige en aangrijpen-

de momenten.  Bruno en Titus beseften gelukkig op tijd dat wach-

ten aan een boom hen niets opbrengt. Het was een fijne en leuke 

theaternamiddag.   



       CARNAVAL 

De verkeerswerkgroepen van kleuterschool De Berenboot en de 

Gemeenteschool Landegem sloegen de handen in elkaar om de 

verkeersveiligheid in de buurt van de school te verhogen. 

Samen hebben ze dan ook besloten om een flitsactie te organiseren. 

Deze flitsactie ging door op vrijdag 17 februari. Alle leerlingen die op 

vrijdagmorgen 17/02 een fluojansje droegen, kregen een gadget 

aangeboden die hun zichtbaarheid in het verkeer verhoogt. 

De actie werd een groot succes dankzij de steun van de politie LoWaZoNe, 

SVS en enkele plaatselijke bankinstellingen. 

In totaal waren 178 leerlingen van de 185 leerlingen in orde. 

Deze actie is zeker voor herhaling vatbaar! 

 

VEILIG NAAR SCHOOL!!!! 

                         FLITSACTIE 

Op 24 februari kwamen we 

allemaal verkleed naar 

school. Die dag vierden we 

immers carnaval. ‘s Middags 

trokken we in stoet naar de 

sportzaal waar de leerlingen 

van het 6e leerjaar heel 

veel leuke spelletjes hadden 

voorzien voor alle kinderen. 

Het was dan ook een 

superleuke carnavalsdag!  



                  WEEK TEGEN PESTEN 

 

 

          L3 - DIKSMUIDE 

In het kader van ons W.O.-thema gingen we op 7 februari 

met het derde leerjaar op uitstap naar de IJzertoren en 

De Dodengang te Diksmuide. Eenmaal in Diksmuide 

zagen we al van ver de 84 meter hoge IJzertoren. Vol 

enthousiasme begonnen we dan ook aan ons bezoek 

onder leiding van de gids, Johan. Hij nam ons een hele 

dag mee met zijn vele verhalen rond Wereldoorlog I.  

Het eerste gedeelte was buiten. Onmiddellijk kwam 

Renaat de Rudder, de Landegemse soldaat ter sprake. 

We werden meegenomen naar zijn begraafplaats. Door 

het gure weer zijn we niet lang buiten gebleven. We 

werden binnen meegenomen in het leven van de 

soldaten. Hoe leefden, vochten en sliepen ze in de 

loopgraven? Schanulleke was ook aanwezig en legde 

ons uit dat de soldaten van de verschillende partijen ook 

even in vrede Kerst gevierd hebben.  

Na het vele vertellen werden we met de lift helemaal 

naar boven gebracht. Daar hadden we een uitzicht op 

de IJzer. We konden door de mist niet heel ver kijken. 

Maar we zagen nog net de Dodengang waar we ’s 

middags ook een bezoekje gingen brengen. 

Tijdens het neerdalen van de IJzertoren kwamen we vele 

foto’s en filmpjes tegen. Hierdoor werd het leven van de 

soldaten nog wat duidelijker. 

Ook hingen er op een bepaald moment kleren op. Dit 

was het symbool voor de mensen die in de oorlog plots 

op de vlucht moesten slaan. Toch kon er een link gelegd 

worden naar de huidige actualiteit. Heden en verleden werden verweven 

tot 1 verhaal.  

De kinderen waanden zich ook even echt in Wereldoorlog I toen we in een 

smalle gang liepen en er oorlogsgeluiden rond onze oren te horen waren.  

In de namiddag was het tijd om De Dodengang te bezoeken. Hier kregen 

we een écht beeld van de loopgraven toen!  

Het was een hele leerrijke dag! De kinderen waren zwaar onder de indruk 

en luisterden geboeid.   

Ook de gemeenteschool heeft zijn beste beentje voorgezet tijdens de 

week tegen pesten. 

 

Time-out tegen pesten! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De anti-pestbandjes werden de volledige week zorgvuldig gedragen!  

Kinderen trokken “gekke bekken” tegen pesten!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenwerkingsspelen stonden in de kijker. Het groepsgevoel, het sa-

menhorigheidsgevoel,… kortom de neuzen in dezelfde richting om sa-

men een gemeenschappelijk doel te bereiken!  

Mooie initiatieven die niet enkel ophouden na deze week…!  



       KALENDER 

MAART 
 

Maandag 6 maart:  

Auteurslezing L2 
 

Dinsdag 7 maart: 

BOERDERIJonderWIJS L6 
 

Vrijdag 10 maart: 

Auteurslezing L6 en L5 
 

Maandag 13 maart: 

Attituderapport 

Doe-dag VTI L6 

Auteurslezing L4 
 

Vrijdag 17 maart: 

Pyjamadag 
 

Zondag 19 maart: 

Eetfestijn 
 

Maandag 20 maart: 

Voorstelling sociale vaardigheden L4 

Auteurslezing L1 
 

Dinsdag 21 maart: 

Applausdag 

BOERDERIJonderWIJS L6 

Infoavond ouders 3e kleuter 
 

Donderdag 23 maart: 

Auteurslezing L3 

Infoavond zeeklas L2 
 

Maandag 27 maart: 

Toneel 3e graad 
 

Woensdag 29 maart: 

SVS netbal 3e graad 
 

Donderdag 30 maart: 

Slot BOERDERIJonderWIJS 
 

Vrijdag 31 maart: 

Sobere maaltijd 

APRIL 

 
Maandag 24 april: 

American Games L5 

 

Woensdag 26 april: 

Oudercontact L1 - L5 

 

Donderdag 27 april: 

Oudercontact L1 - L5 

 

Zaterdag 29 april: 

1e communie 

Kamiel Lafaire (01.04.2017) L1a 

Matteo Geurs (03.04.2017) L1b 

Lily Vergeylen (03.04.2017) L1a 

Kirsten Coudenys (04.04.2017) L2b 

Ghyselinck Maurice (05.04.2017) L2b 

Juul Bisschop (07.04.2017) L2a 

Fien Naessens (08.04.2017) L4b 

Daan De Dobbelaere (10.04.2017) L3a 

Julie Van Tornhout (10.04.2017) L3b 

Jozefien Dobbelaere (11.04.2017) L4b 

Jasper Hovaere (11.04.2017) L5 

Emile Ghyselinck (15.04.2017) L5 

Milan Dierckx  (18.04.2017) L2a 

Manu Quartier (20.04.2017) L1b 

Camille Quartier (21.04.2017) L3a 

Hannah Heath (23.04.2017) L3a 

Maxim Vermeire (23.04.2017) L6 

Baert Laura (26.04.2017) L6 

Florence De Mey (27.04.2017) L2b 

Loike Luypaert (27.04.2017) L6 

Ferran Snauwaert (28.04.2017) L2b 

       BINNENKORT JARIG! 

Lore Lammens (02.03.2017) L5 

Mies Martens (07.03.2017) L5 

Jolien Van Tornhout (08.03.2017) L5 

Anna van den Berge (09.03.2017) L6 

Hamza Willems (13.03.2017) L6 

Kaat De Vos (15.03.2017) L4a 

Rinse Beelaert (17.03.2017) L4b 

Amber De Smet (18.03.2017) L6 

Leon Snauwaert (28.03.2017) L4b 

Dries Eeckhout (30.03.2017) L4a 

Louisa Gillis (30.03.2017) L6 

Simon Hovaere (31.03.2017) L3b 


