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Nieuwjaarsbabbel en tentoonstelling 

 

Iedereen welkom op onze nieuwjaarsbabbel!  

Deze gaat door op vrijdag 31 januari van 16u-19u30. 

Er is een grote tentoonstelling met werkjes uit alle klassen.  

Er is van alles te zien. Projecten, vrije teksten, kunstwerkjes, zelfs een 

toneelstuk. Er zijn drankjes en hotdogs. 

We zorgen voor leuke achtergrondmuziek waarbij je rustig met elkaar kan 

praten. Help je even mee?  

De takenlijst hangt uit in onze inkom.  

Ruud. 

 

 

 

 

 

 

 

Alvast een voorproefje van heel veel moois. 

Madonna en kanunnik-Joris van der Paele uit klas Ruth 

 

    
 



 

 

 

 
 

 

 

 

Het Lam Gods en de diefstal van het paneel van de Rechtvaardige Rechters 

heeft geen geheimen meer voor de klassen van Leen/Dolores en Ine. 

We maken namelijk allemaal samen een toneelstuk hierover. Iedereen kan 

komen kijken op vrijdag 31 januari om 16u30 en 17u30. 

We werken deze week en volgende week nog verder aan de affiches, het decor, 

de teksten, de liedjes, de schmink, het geluid, het programmaboekje … 

Spannend zeg! 

 

We hopen dat jij ook komt kijken. 

Tot vrijdag! 

De vierde leegroep! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Groene ridder  

  

 

 

 

Samen zorgen we voor een nette en gezonde school  

Graag jullie aandacht voor de volgende puntjes. 

 

 

 

 

vuilbakjes 

 

Na de vorige oproep merken we dat de vuilbakjes op de speelplaats veel netter 

worden gehouden. Bedankt iedereen! Dit verdient een pluim 

 

Verloren voorwerpen 

 

Dit kan nog beter. De vakantie is pas voorbij en de kist zit alweer bijna vol. 

Neem alsjeblief iedere avond je gerief mee naar huis. 

 

Water 

 

Even herinneren dat we water drinken bij het middagmaal op school. 

We brengen geen suikerhoudende dranken mee. In de klas kan er ook steeds 

water gedronken worden. Tijdens feestjes maken we graag een uitzondering. 

 

10-uurtjes 

 

Zo tof hoe iedereen z’n best doet om gezonde 10 uurtjes mee te brengen! 

En dikwijls ook heel creatief. Bedankt mama’s en papa’s om dit zo fijn te 

verzorgen.  

 

4-uurtjes 

 

Ga voor een gezonde optie. 

Fruit, een koek, een boterham,… 

Chocoladerepen of chips hou je thuis. 

Tijdens feestjes maken we graag een uitzondering. 
 

 

 

 

 

 

 



 

Project in klas Majella 
 

We hebben project Noord- en Zuidpool.  

In onze klas leren we over de dieren op de  

poolgebieden. 

Er worden pinguïns gemaakt uit klei en we maken  

een groepswerk vol sneeuwengelen.  

Ook meten we dagelijks de temperatuur bij ons en 

vergelijken we met Antarctica. Na een week maken  

we een grafiekje en bestuderen we de verschillen.  

We keken ook naar Our Planet en ontdekten de  

gevolgen van de opwarming van de aarde.  

Een boeiend project dat voor ons nog even mag  

duren!  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaskrant door de oudste leefgroep 
 

Klas Vicky en klas Famke werkten de voorbije weken rond het nieuws en 

kranten. Als kers op de taart maken de twee klassen samen een schoolkrant. De 

jongens en meisjes werden journalisten, reporters, fotografen…en de eetzaal en 

de klassen werden omgetoverd tot een krantenredactie. Nog even geduld en 

jullie kunnen in “Het Belang van de Spiegel” de laatste nieuwsjes, roddels en 

opsporingsberichten uit de klassen lezen. Maar ook gezondheid en mode kregen 

een plekje in de krant…! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ateliers voor het milieu 
 

Op dinsdag 11 februari zijn er opnieuw ateliers. Deze keer werken we rond het 

milieu-de natuur. Het is dan dikke truiendag en deze staat deze keer in het kader 

van biodiversiteit. 

 

Onze planeet is één grote levende machine, waarin alle onderdeeltjes 

samenhangen. Om goed te blijven draaien heeft ze zowel planten, kleine 

organismen, insecten als dieren nodig. Als er te veel planten en dieren 

uitsterven, dan vallen er te veel tandwieltjes uit onze levende machine.  We 

spreken dan van een groot verlies aan biodiversiteit en daardoor raakt het 

klimaat helemaal uit balans. Om dat te vermijden werken we dit jaar aan 

springlevende natuur in de tuin, op school, op het bedrijfsterrein of in jouw 

gemeente. Doe mee, want meer biodiversiteit helpt het klimaat! 

 

Dikketruiendag 2020, meer biodiversiteit helpt het klimaat! 

Bekijk onderstaand filmpje. 

https://www.youtube.com/watch?v=N9Xeo0-CfQA&feature=youtu.be 

 

Help je graag mee? 

 

We zijn steeds op zoek naar mama’s, papa’s, oma’s, opa’s die willen helpen. 

Enkele ideeën: insectenhotel maken, vogelhuisjes knutselen, proefje doen, 

collages maken, in de voortuin werken, een dikke sjaal breien. Of wil je graag 

een eigen ideetje uitproberen? Laat het aan de klasjuf weten. Met hoe meer we 

zijn, hoe kleiner de groepen zijn. Dat is heel fijn. Ook de kinderen vinden het 

superleuk om met ouders of grootouders te knutselen. 

 

 

 

 
 

 

 

Tevens een oproep om deel uit te maken van onze werkgroep groen. 

Wie wil graag deze werkgroep komen versterken. We komen een aantal keer per 

jaar samen. We organiseren groene klusjesdagen. We brengen ideeën aan, 

organiseren en voeren uit. We gaan op zoek naar mensen om ons mee te helpen. 

Wie interesse heeft, laat het weten aan de klasjuf.  

Werken in het groen is gezond, goed voor geest en lichaam  

En het is superleuk! 

 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=N9Xeo0-CfQA&feature=youtu.be


 

 

Naar het secundair onderwijs 
 

Maakt je kind de overstap naar het secundair, dan moet je je aanmelden tussen 

23 maart (12 uur 's middags) tot 22 april 2020 (12 uur 's middags) via 

meldjeaansecundair.gent.be. 

 

 

 

 

Geen betere manier om te weten te komen of je kind zich thuis zal voelen op een 

school, dan er naartoe te gaan. Ga op scholenbezoek, proef de sfeer, ontdek de 

gebouwen, wie er werkt en krijg meer informatie over de pedagogische aanpak 

en het studieaanbod. Bekijk het overzicht van de info- of opendeurdagen 

via onderstaande link. 
https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/scholen/inschrijven-secundair-onderwijs 
 
 

Op 18 februari kunnen ouders en kinderen van de oudste leefgroep  op De 

Spiegel terecht voor een ontmoeting met ouders en kinderen van verschillende 

secundaire scholen. Zij vertellen over hun eerste ervaringen. 

Ken jij iemand die graag wil komen vertellen, zeg het aan de klasjuf. 

Ben je benieuwd en kom je graag luisteren? Welkom op dinsdag 18 februari in 

de refter van de school. 

 

 

Broer-zus geboren in 2018 
 

De inschrijvingen voor broer of zus geboren in 2018 zijn volop aan de gang. 

Alle ouders hebben een afspraak om hun kind in te schrijven. 

Heb je dit gemist? Neem dan snel contact op met Veerle- secretariaat.  
09/243.80.20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://meldjeaansecundair.gent.be/
https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/scholen/inschrijven-secundair-onderwijs


 
ICT-nieuws 

 

Vorig jaar besloten we om ons investeringsbudget voor ICT te gebruiken om een 

Touchdisplay te kopen voor leefgroepen 3 en 4. Dit is te vergelijken met een 

grote tablet op wielen en op maat van een televisie. Hiermee kunnen de 

leerlingen klassikaal en interactief aan de slag met de leerstof zonder het gebruik 

van een pen of gezoem van een beamer. Met de Gynzy-software krijgt men een 

digitaal bord met alle accessoires dat men kent van een gewoon bord 

(geodriehoek, lijntjes, passer…) en veel meer (klok, timer, afbeeldingen, 

video’s, werkblaadjes…). Ook beschikt men over ontelbare digitale oefeningen 

en quizjes rond de leerstof waarmee de leerling zelf aan de slag kan gaan. 

 

De leerkrachten maken ondertussen zo goed gebruik van de 

Touchdisplay dat we besloten hebben om nog één extra aan te 

kopen voor onze leefgroepen met ons nieuw budget. Zo kan 

men nog intensiever aan de slag met dit modern didactisch 

middel. Ook gaan we nog extra iPads aankopen om de zorg in 

onze klassen te bevorderen.  
 
Spiegelweetjes door juf Wenne 

 

Wist je dat……..? 

 
- alle klassen hard werken aan de tentoonstelling voor de Nieuwjaarsbabbel…. 

Het belooft heel mooi te worden! 

- Vicky terug in de klas staat en de kinderen blij zijn dat ze nog steeds zoveel 

flauwe mopjes vertelt ;)  

- ons goed doel vzw Hart voor Vluchtelingen naar de  

nieuwjaarsbabbel komt op vrijdagavond 31 januari. 

We haalden met de loopmarathon en de popcornverkoop  

3198, 15 euro voor hen op. 

 

- er donderdag 16 januari een zeer coole MODE-bende een fotoshoot deed in de 

gangen …. Ik denk dat ik een paar kinderen van klas Famke en klas Vicky 

herkende…. Benieuwd wat dat wordt! 

- als Wenne geen echte pannenkoek krijgt, ze een papieren pannenkoek van 

Elise opeet. 

- er heel veel gelachen wordt op school –>  goed voor de buik- en lachspieren! 

- er juffen zijn die in hun middagpauze gaan lopen in het park? Straffe 

madammen hier in De Spiegel! 

- ook kinderen rondjes lopen tussen of net na de lessen of werktijd? Straffe 

‘kinders’  ook! ☺  

 

We wensen iedereen alvast een fijn weekend! 

Het Spiegelteam 


