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Beste ouders, 

 

Het schooljaar is ten einde.  De rapporten liggen klaar, het speelgoed kreeg een sopje, de 

tekeningen werden van de muur gehaald, de schoolreizen zijn voorbij, de afscheidsfeestjes 

volgen elkaar in ijltempo op!  

 

Ja, schooljaar 2017 – 2018 is ten einde.  Het nieuwe schooljaar lonkt al om de hoek… 

 

Daarom willen wij nog een laatste blik werpen op de voorbije activiteiten.  We vierden mama 

en papa, we gingen naar de zee, werkten rond techniek en vierden een feest op het 

Oosthoekschooltje. In de lagere school gonsde het ook van bedrijvigheid,  je kan het allemaal 

lezen in dit schoolkrantje. 

 

Langs deze weg wensen we onze laatstejaars een schitterende start in het middelbaar en we 

heten onze nieuw-ingeschrevenen van harte welkom. 

 

Wij willen op onze beurt ook alle ouders, kinderen, vrijwilligers, sympathisanten, 

schoolbestuur, ouderraad en het voltallige schoolteam danken.  Zij hebben zich ten volle 

ingezet om van dit jaar een topjaar te maken!   

 

Aan u, lieve mensen, wensen we een 

zonovergoten vakantie toe en een blij 

weerzien op onze opendeur op woensdag 

29 augustus om 17:00 uur. 

 

 

 

 

 

 

Mieke Geldof 

directeur a.i. 

 

 



 

www.immaculatabasisschool.be    

is ondertussen een begrip geworden. 

Naast de nuttige info laten wij u ook meegenieten 

van de fotoreportages genomen tijdens de vele 

mooie activiteiten. En steeds zien we stralende 

gezichtjes… 

 

Vakantiesecretariaat basisschool Immaculata 

Gedurende de eerste week van de vakantie (2 tot en met 6 juli 2018) en 

vanaf 20 augustus 2018 is het secretariaat elke voormiddag open tussen 09.30 en 11.30. 

(’s namiddags op afspraak )Vooraf eens telefoneren is wenselijk.  (058/ 41 24 00) 

(uitzonderlijk gesloten op dinsdag 3 juli) 

U kunt de school ook via e-mail bereiken. jmaton@immaculata.be 

 

Komt er een nieuw gezin in jouw buurt wonen, geef ons een seintje. 

Wij laten de nieuwe inwoners van De Panne graag kennismaken met onze scholen. 

 

 

Inschrijvingen: 

Leerlingen die van de ene klas overstappen naar een andere klas worden 

automatisch opnieuw ingeschreven. 

De leerlingen die van Sint-Pieter overkomen naar Immaculata moeten 

opnieuw worden ingeschreven. Dit kan gebeuren eind augustus of de eerste 

dagen van september. 

 

 

 

 

Tijdens de grote vakantie zijn de medewerkers van het CLB Veurne 

dagelijks te bereiken (bij voorkeur op afspraak) 

van 08.30 tot 12.00 en van 13.30 tot 16.30(op maandag tot 17.30) 

Gesloten op 11 juli en van 15 juli tot en met 15 augustus. 

CLB Veurne: Oude Beestenmarkt 6  tel. 058 / 31 16 14  

http://www.immaculatabasisschool.be/
mailto:jmaton@immaculata.be


Immaculata in woord en beeld – Kleuter 
 

Schrijfdans Krongelidong 

Tijdens deze activiteit leren de kleuters 

spelenderwijs en op muziek de basisvaardigheden 

voor het ‘leren schrijven’.  

 

De grove motoriek en het oefenen ‘in de lucht’ en 

op groot vlak zijn hierbij belangrijk. Er moet ook 

steeds met twee handen gewerkt worden. Niet 

voor iedereen even gemakkelijk!  

 

We starten meestal met een versje en/of 

bewegingsmoment. Dan begint het ‘schrijbelen’.  

 

Alle bewegingen worden daarbij ondersteund door 

leuke en passende muziek.  

 

Tijdens dit schooljaar werkten we al volgende 

thema’s uit: Vulkaan, Mandala, Krongelidong, 

Ronden & achten, Robot. 

 

Thema: Techniek 

Met alle klassen van onze hele school werkten we 

samen rond het thema Techniek. 

 

Onze klas werkte met de doos “rollen en draaien”.  

We mochten ook de dozen van de andere klassen 

eens uitproberen: drijven en zinken, water, lucht en 

magneten. We mochten de hele week proefjes doen 

en heel veel experimenteren. We konden ook 

verschillende elektrische apparaten in en uit elkaar 

halen.  

 

We hebben heel wat bijgeleerd en heerlijk mogen 

experimenteren met verschillende materialen. 

 

 

 

 

 

 



Technopolis show 

Alle klassen van onze school werkten 

samen aan een project over Techniek.  

Een week lang werden er allerlei 

proeven uitgevoerd.   

 

En als kers op de taart, kwam 

Technopolis naar onze school met 3 

verschillende voorstellingen naar 

leeftijd.    

Voor de kleuters ging de voorstelling 

over lucht.  Een wetenschapper kwam 

ons allerlei trucjes leren met lucht.   

 

De kleuters konden aan de lijve 

ondervinden wat er allemaal mogelijk is met de lucht die overal rond hen heen is. 

 

 

Thema: Carnaval 

De vrijdag voor de krokusvakantie, stroomde 

onze school vol met clowns, piraten, prinsessen, 

indianen en nog héél veel andere leuke figuren!  

 

’s Morgens werden de kinderen hier en daar nog 

wat bij geschminkt waar nodig, zodat ze in de 

namiddag konden pronken op onze catwalk in de 

turnzaal.  

 

 

 

 

 

 



Thema: Welkom kleine baby / Fruitpap 

Nanou kreeg een broertje en daarom werkten we rond het thema “de baby”. Tijdens dit 

thema leerden we wat de baby eet, drinkt, … en maakten we zelf fruitpap met vers fruit. We 

werkten met alle kleuters aan een mooi cadeautje voor de baby. Toen de baby op bezoek 

kwam, keken de kleuters vol verwondering naar de kleine Vic en stelden ze heel wat vragen 

aan de mama. 

 

Thema: Tandarts 

De kleuters mochten zelf een thema kiezen 

en “De tandarts” werd het vaakst 

voorgesteld. 

 

Dus toverden we de poppenhoek om tot een 

tandartspraktijk, waar de tandarts en zijn 

assistent(e) hun patiënten ontvingen en hen 

behandelden.  

 

We leerden samen onze tanden poetsen en 

sorteerden voedsel volgens goed/slecht voor 

de tanden. De kleuters kregen ook 

werkboekjes met woordjes, letters, tellen, 

schrijven… 

 

En we leerden een vrolijk tanden-poetsen-

lied. 

 

Elke dag werd er duchtig tandjes gepoetst in 

de tandartspraktijk. 

 

 

 

 

 



Thema: Lijnen in letters 

Tijdens dit thema zochten we naar rechte en 

gebogen lijnen in letters. Tijdens de 

schrijfdans oefenden we het tekenen van 

gebogen lijnen in ‘ronden en achten ‘ en de 

rechte lijnen in het thema ‘robot’.  

 

We probeerden letters te herkennen, 

dezelfde te zoeken, letters te tellen en na 

te schrijven. In de schrijfhoek waren er 

letterstempels, schrijfpatronen, kaarten 

met lijntekeningen en verschillende soorten 

schrijfgerief. In het zand maakten we 

letters met vormpjes. In de ‘letterwinkel’ 

konden de kleuters al het materiaal gaan 

aankopen dat ze nodig hadden voor hun 

werkje of spelletje. De eigen naam en het 

schrijven of griffen ervan vormden het 

onderwerp van de godsdienstactiviteiten.  

 

De kleuters schreven en versierden de 

letters van hun eigen naam. We leerden een 

versje over een letterdoosjes en ook een 

liedje vol letters. Zo leerden we op een 

speelse en creatieve manier veel bij!  

 

Thema: De zee 

Tijdens de week van de zee gingen zowel de jongste als de oudste kleuters op stap.  

De jongste kleuters gingen naar een activiteit: feest aan zee.  De oudste kleuters gingen op 

pad rond de nachtegaal, op zoek naar allerlei dieren die de vriendjes waren van het 

eekhorentje.  Bij elk dier kregen ze enkele opdrachten en leerden zo heel veel over de dieren 

die overal verstopt zitten langs het duinpad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Thema: Beren 

We gingen op zoek naar verhaaltjes 

met beren. Vandaaruit werden 

tafereeltjes nagespeeld, beertjes 

geschilderd, geknuffeld, …  

 

De begrippen groot en klein werden 

vlotjes ingeoefend aan de hand van 

het sprookje van Goudlokje en de 

drie beren.  

 

 

 

Kijkmoment in de klas 

Tijdens dit schooljaar werden de ouders 

3x uitgenodigd om eens op een vrijdag een 

half uurtje te komen meespelen in klas. 

Dat half uurtje sloten we dan af met een 

versje of een liedje dat de kleuters 

hebben geleerd. 

 

 

 

 

 

 

Rollebolle 

De kleuters van de 2de en 3de kleuterklas trokken naar de sporthal van Oostduinkerke met 

het treintje van de Arizona om er te gaan Rollebollen. 

We hebben een hele namiddag verschillende spelletjes en sporten kunnen uitproberen. We 

konden fietsen, met de bal gooien, springen op het springkasteel, klimmen en klauteren, in het 

doolhof en nog veel meer. We willen zeker volgend jaar weer gaan naar Rollebolle. 

 

 



Kleuterturnen 

Elke week krijgen de kleuters 2 uurtjes kleuterturnen.  

Met de jongste kleuters dansen we veel, we leggen bewegingsparcours af, spelen spelletjes 

met de bal,… 

 

Bij de oudste kleuters worden er tikspelletjes gespeeld, we voetballen, we spelen hockey, we 

doen volksdansen,… Kortom, voor elke leeftijd aangepaste bewegingsspelletjes. Sinds de 

paasvakantie staat er op donderdag terug fietsen op het programma. 

 

 

 

Paaseierenraap 

De jongste kleuters dachten dat ze enkel paaseitjes 

moesten rapen, maar wat was hun verwondering groot 

toen ze zagen dat de paashaas hen kwam begroeten.   

 

Samen zongen we alle paasliedjes die we maar konden 

bedenken.   

De paashaas was in de wolken.   

Maar ook de bewoners van het rust- en 

verzorgingstehuis waar we op bezoek waren, keken 

met plezier toe.   

 

 

 

Onze kapoenen mochten dan overal 

paaseitjes gaan zoeken.  En wat kunnen ze 

dit goed.  Met grote tassen vol paaseitjes 

keerden we terug naar school.   

 

 

Tot volgend jaar, paashaas. 

 

 



Zorg: Nederlands voor anderstaligen 

Tijdens de activiteiten voor ATN probeer 

ik, in een klein groepje, de anderstalige 

kleuters Nederlands bij te brengen.  

Alles start met het werken aan een veilig 

gevoel in de nieuwe omgeving. Eerst wat 

basiswoordenschat zoals jas, boekentas, 

toilet,.. met handgebaren, pictogrammen en 

veel geduld & liefde aanbrengen. Dan de 

hoekjes van de klas en het materiaal. Dit 

alles zonder een kind te forceren, want ze 

beginnen niet meteen te spreken als jij dat 

wil. Als dit vlot gaat volgen andere thema’s 

zoals de lichaamsdelen, dagen van de week, 

kledij,… met picto’s, liedjes en spelletjes. 

Als de woordenschat steeds rijker wordt 

dan probeer ik aan de zinsbouw te werken. 

Het is voor hen heel moeilijk om met alle 

gekende woorden een goede zin te maken. 

Ook spreken over een voorwerp/onderwerp 

is iets wat we oefenen. Hiernaast draaien zij 

ook gewoon mee in de klas maar krijgen zij 

extra hulp. (Van mij of een mede-kleuter) 

Bv.: Iets mogen aanwijzen i.p.v. het te 

zeggen,  na een klassikale uitleg nog een 

individuele uitleg, een vriendje toont iets 

voor,… Als ze voelen dat ook zij meetellen, tijd en hulp kunnen krijgen, dan gaat het leren 

zoveel beter.  

 

Combiwerking 3de kleuterklas – 1ste leerjaar 

De leerlingen van het eerste leerjaar stelden op 

donderdag 31 mei met trots hun klas voor aan de kinderen 

van het derde kleuter.  

 

Ze maakten kennis met de klas en de werking aan de hand 

van enkele spelletjes. Ze leerden tellen tot 6, enkele 

letters schrijven, het woordje ‘ik’, bouwen, … .  

 

De leerlingen van het eerste leerjaar toonden zich goede 

gastheren en gastvrouwen.  

 

 

 

 

 

 



 

Feest in het Oosthoekschooltje: Feest in het bos 

Wat hadden wij geluk! Op ons 

schoolfeest kwamen er echte 

trollen, feeën en kabouters uit 

het bos. De trollen waren wel wat 

ondeugend geweest en hadden de 

schat gestolen en de schatkaart 

verstopt in het bos.  Gelukkig 

hielp iedereen met het zoeken in 

het bos en vonden we de 

schatkaart terug en dan ook de 

schat.  Het een echt feest met 

veel muziek, dans, lekkere 

barbecue, een springkasteel… 

 

 

Schoolreis kleuters 

Op 19 juni gingen we met de kleuters op 

schoolreis. ‘s Morgens vertrokken we 

allemaal met het treintje naar onze 

bestemming. De jongste kleuters gingen naar 

de Duinpanne (nieuwe naam voor de 

Nachtegaal) waar ze een leuke workshop 

deden rond de egel, het konijn, de meeuw,… 

De oudste kleuters gingen naar het 

visserijmuseum waar ze heel wat te weten 

kwamen over de “visserij”. 

In de namiddag bracht het treintje ons 

allemaal naar het strand waar de kinderen 

zich konden uitleven op het speelplein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer foto’s op  

http://www.immaculatabasisschool.be/ 

 

http://www.immaculatabasisschool.be/


Immaculata in woord en beeld – Lager 
 

Techniekweek: Ernest d’Arripelaan 

Een weekje werken rond techniek, meer 

moet je niet zeggen om de leerlingen van 

het vijfde leerjaar enthousiast te maken!  

Het werd een fantastische week vol actie, 

experimenten, knutselen, bijleren, 

verwonderd zijn, … noem maar op.  

 

We brachten een bezoek aan de Lego 

Education Studio in het VTI in Veurne, we 

knutselden onze eigen bibberspiraal, we 

deden elke dag een techniektussendoortje, leerden 

alles over elektriciteit en ga zo maar door.  

 

De foto’s spreken voor zich, de leerlingen en de juffen 

van 5A en 5B vonden het geweldig! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Techniekweek : Marktschool 

Met verschillende techniekdozen gingen de 

kinderen van de eerste graad zelf aan de slag 

tijdens de week van de techniek.   

 

Verbinden, ballonnen, water, lucht, magneten, 

…   

We konden het allemaal zelf ontdekken met 

verschillende experimentjes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Technopolis show: 1ste-2de-3de leerjaar 

Wij kregen een heus waterspektakel te zien tijdens de techniekshow op school van 

Technopolis. Er werden verschillende proefjes gedaan met water en enkele hulpmiddeltjes 

zoals superslurp-poeder, zout, CO2,… en ook een fietspomp. Zo ontdekten de leerlingen meer 

over waterdamp, waterdruk en waterdichtheid.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technopolis show : 4de-5de-6de leerjaar 

Spelen met vuur, de klinkende titel van de 

wetenschapsshow voor de klassen van het vierde, 

vijfde en zesde leerjaar.   

 

Grote vlammen, kleine vlammen, doffe knallen en 

luide knallen, het spektakel werd verzekerd door 

de edutainer van Technopolis.   

 

Onder onze eigen leerlingen vonden we ook enkele 

moedige wetenschappers.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hoekenwerking 1ste leerjaar 

Bij hoekenwerk leren we spelenderwijs.  

Neen, we spelen niet enkel spelletjes, we leren ook 

rekenen en lezen. We leren ook om samen te werken.   

 

Op donderdag 

mogen de 

leerlingen zelf 

enkele hoeken 

(schrijfhoek, 

leeshoek, 

taalhoek, 

rekenhoek, 

spelletjeshoek, 

computerhoek… 

) kiezen. 

 

Sneeuwklassen 

Op vrijdag 16 maart was het weer zover.  De zesdeklassers vertrokken  op sneeuwklas.  

 

Dit jaar was er toch een extra spannend kantje aan. Het sneeuwavontuur ging niet door in de 

Zwitserse bergen maar in de Franse Alpen. 

 

Samen met Wally en zijn vrienden  werd het een mega coole onvergetelijke supertijd met 

pakken sneeuw, mooie wandelingen, toffe ski, dolle pret, heel lekker eten en 

hartverwarmende momenten die ze nooit zullen vergeten. 

 

JULLIE WAREN FANTASTISCH ! 
                        

 

 

 

 



Wero: (W)onderwaterwereld 

De afgelopen weken leerde het vierde 

leerjaar heel wat bij over water. We 

bekeken ons eigen waterverbruik en wat 

blijkt? We ge- en verbruiken best wel wat 

meer water dan we eigenlijk denken. 

Vooraleer je brood, melk en koffie op 

tafel kan zetten, heb je immers ook 

water nodig. Wist je dat je voor een 

glaasje melk wel 200l water nodig hebt? 

Als dat niet veel is! 

En wat gebeurt er met het afvalwater dat 

we thuis laten weglopen in het afvoergat? 

Om dat te ontdekken, bezochten we het 

waterzuiveringsstation in Adinkerke. We zagen hoe het vuil water toekwam en steeds meer 

gezuiverd werd. Na een leerrijke uitleg mochten we het alles eens van dichtbij bekijken. En 

toegegeven, af en toe rook het er wel een beetje raar… Om de namiddag af te sluiten, kregen 

we nog een leuke strip over 

afvalwater mee naar huis. 

In dit thema mochten we ook heel 

wat proefjes doen. We maakten ons 

eigen waterzuiveringsstation, 

ontdekten welke stoffen drijven, 

zinken of oplossen in het water en 

leerden over verbonden vaten, want 

dat is immers hoe een watertoren 

werkt. 

Nog vragen over water? Het vierde 

leerjaar leert je er alles over! 

 

 

 

CurieuzeNeuzen Vlaanderen 

CurieuzeNeuzen Vlaanderen is een 

wetenschappelijk onderzoek waaraan 

ook onze basisschool heeft 

meegewerkt.  Aan één van de ramen 

aan de kant van de Ernest d’ Arripelaan 

hing een driehoekig bord met daarin de 

2 buisjes.  Eind mei werden de 

meetbuisjes terug gesloten en 

teruggestuurd.   

In het najaar wordt het meetresultaat 

meegedeeld en weten we meteen hoe 

goed de luchtkwaliteit in onze 

schoolomgeving is. 



Wero 

In de wo-les leerden we over ‘water’.   

 

Tijdens de lessen maakten we heel wat proefjes.  We 

probeerden water te zuiveren in een zelfgemaakte 

waterfilter.  
 

In de klas ontdekten we dat sommige stoffen (zoals 

suiker en detergent) in water oplossen en andere niet.  

Bloem en modder zinken en olie drijft op water.  
 

Tijdens een bezoek aan de Aquafin- installatie van 

Adinkerke konden we zien hoe dat gebeurt met het 

afvalwater van De Panne.   

 

 

 

 

ICT in het zesde leerjaar 

Dit schooljaar kwam er heel wat digitaal leervoer op ons af. 

 

We leerden om een figuur te programmeren en te laten bewegen door een virtuele wereld. In 

de LegoStudio bouwden en programmeerden we aan de hand van een stappenplan. We 

oefenden de geziene leerstof in via de computer, creëerden een eigen PowerPoint, maakten 

kennis met apps in de klas, speelden het Bibster-spel,…  

 

En last but not least: we leerden op een veilige en respectvolle manier gebruikmaken van 

digitale media. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Gymles van Meester Floris 

Tijdens de lessen bewegingsopvoeding probeer ik de kinderen zoveel mogelijk oefeningen aan 

te leren in spelvorm. 

Zo laat ik ze zelden rondjes lopen maar stop ik die opdracht in een speels kleedje waarbij ze, 

aan hun bezwete gezichtjes te zien, misschien wel meer en sneller gelopen hebben zonder er 

zich van bewust te zijn.... 

Deze summiere beschrijving wil ik afsluiten met mijn lijfspreuk, "hun motivatie is mijn 

motivatie" 

 

Een sportieve vakantie  toegewenst. 

 

Meester Floris 

 

Zwemmen 

In de basisschool krijgt elke leerling de kans 

om te leren zwemmen.   

 

Ieder schooljaar trekken we gedurende 10 

zwembeurten naar Plopsaqua.  Het is er tof 

en het beste is dat we door de toffe lessen 

leren zwemmen.   

 

Wie de basis al onder de knie heeft leert 

duiken, reddend zwemmen en nog veel meer.   

 

 

Week van de zee : 1ste graad 

Tijdens verschillende workshops leerden we zeediertjes kennen en moesten we vraagjes 

beantwoorden over het strand en de zee.   

 

Fris was het wel, maar van zandkastelen bouwen krijg je het warm !   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Week van de zee 

24 april : stranddorp:  

 

Het strand in De Panne werd volledig 

ingepalmd door super activiteiten i.v.m. 

strand en zee. We werden overspoeld 

(gelukkig figuurlijk ) door vragen in de 

zandkastelenquiz.  Deze vriendelijke meneer 

(zie foto) vertelde honderduit over 

zeediertjes.  Enkele waaghalzen maakten 

kennis met krabbetjes. Ten slotte werden 

er strandspelen gehouden.  Wat een 

heerlijke namiddag ! 

 

Jeugdboekenweek 

Het thema van de Jeugdboekenmaand 2018 

was 'Eureka: techniek en wetenschap'. En 

'reken maar' dat heel veel boeken over dit 

onderwerp gaan.  

 

Wij werden uitgenodigd in de bib van de 

Panne voor een lezing door jeugdauteur Bavo 

Dhooge. Vooraf speelden we in de klas het 

online Bibsterspel waarbij we al heel wat 

informatie over de schrijver konden 

opzoeken en ontdekken.  

 

De lezing zelf was een erg boeiende lezing, met voorleesfragmenten en grappige, levensechte 

verhalen die de leeshonger van onze vijfdeklassers hebben aangewakkerd.  

 

Schoolreis 6de leerjaar 

De tram en de Yzerstar brachten ons, 

onder leiding van een ervaren gids, 

richting Diksmuide.  

Daar brachten we een bezoek aan de 

Dodengang en breidden we onze kennis 

van Wereldoorlog I verder uit.  

Aan de hand van een fotozoektocht 

leerden we de stad van dichterbij 

kennen.  

 

Het was een boeiende en zeer geslaagde 

dag! 

 

 

 



Festival aan zee 

3A en 5B wonnen de tekenwedstrijd voor Festival aan Zee en kregen hiervoor een heuse VIP-

behandeling op het festival.  

 

We mochten naar hartenlust en helemaal gratis op een heleboel kermisattracties.  

 

De leerlingen van het vijfde wonnen bovendien na het optreden van Jebroer een meet-and-

greet met de artiest. De leerlingen konden vragen stellen en natuurlijk werd er volop 

gefotografeerd. Na afloop werden alle leerlingen nog getrakteerd op een heerlijk bakje 

frieten en een drankje.  

Als je het mij vraagt, een namiddagje die ze niet snel zullen vergeten.  

 

Dankjewel aan de Dienst Toerisme De Panne voor de organisatie van deze activiteit.  

 

 

Bednet 

Bednet zorgt ervoor dat zieke leerlingen van thuis uit live de les kunnen volgen in de klas, 

samen met hun klasgenoten.  

 

Daarom trokken we op 9 maart, op Nationale Pyjamadag, met z’n allen onze pyjama aan om zo 

alle zieke kinderen een hart onder de riem te steken. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iPads: i-Tastisch!  

De wereld van de ICT staat niet stil, en onze school ook niet!  

Naast computerles, hebben wij nu ook iPad-les! Dit schooljaar hebben we 5 nieuwe iPads 

aangekocht.  

Hiermee brengen wij de mogelijkheden van ICT nog meer in de lessen.  

Zo gaan de leerlingen in groep aan de slag met de leerstof, of werken ze interactief met het 

digitaal bord.  

Voor ons kent de iPad geen geheimen meer! 

 

En weet je wat … we kochten er nog 20 aan!     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BBQ en piloxing 

Het oudercomité organiseerde op woensdag 30 mei een actieve avond   

Dit jaar stond ‘PILOXING’ in de kijker, intensief bewegen waar iedereen aan zijn trekken 

kwam. De zon was van de partij, dus was het blazen. 

Gelukkig stond men klaar met frisse drankjes om de dorst te lessen en om de hongertjes te 

stillen waren er lekkere worstjes van de barbecue. 

Jong en oud vonden elkaar, was het in het spel, of bij een babbel. 

De aanwezigen hadden groot gelijk! 

 



Nederlands voor anderstaligen 

Met een blik op einde schooljaar, werpen we ook een blik op wat 

de leerlingen allemaal hebben bijgeleerd of verwezenlijkt.  

 

Heel wat anderstalige leerlingen vervoegden onze klassen. 

Nederlands leren ging uiteraard niet vanzelf, hiervoor sloegen de 

directeur, de juffen en de meesters de handen in elkaar.  

Er kon een taalbadklas opgericht worden! Met veel enthousiasme, 

respect en geduld zijn we er met z’n allen voor gegaan, de 

leerlingen inclusief.  

 

We gingen op klasuitstappen, we leerden de Nederlandse 

woordenschat op een speelse manier, natuurlijk hoorde daar ook 

af en toe eens een toetsje bij. De ouders kwamen ons met 

enthousiasme eens bezoeken en deden mee, zodat ook zij een 

idee hadden hoe hun kinderen de Nederlandse taal ontdekten! 

Wat een fijne voormiddag was dat. 

 

Bedankt iedereen, voor alle kansen die de kinderen werd gegeven. 

Bedankt kinderen, voor die bakken motivatie. 

Bedankt ouders. 

Bedankt directeur.  

Bedankt juffen en meesters. 

 

Schoolreis 1ste graad : Kijkboerderij De Pierlapont 

We mochten ons onderdompelen in de wereld van de boerderij in de Kijkboerderij De 

Pierlapont.  

Na de treinreis werden we door boer Sam opgewacht met de huifkar, wat een leuke manier 

om te reizen.  

Op de boerderij leerden we brood bakken, dieren verzorgen, kampen bouwen in het stro, 

bootje varen … .  

 

In de namiddag konden we genieten van een leerrijke wandeling. We keerden tevreden terug 

onder de stralende zon.  



Schoolreis 3de – 4de leerjaar : Het Zwin 

Op donderdag 26 april gingen we met het derde en vierde 

leerjaar op schoolreis.  

In de voormiddag trokken we naar natuurdomein het Zwin in 

Knokke waar we heel wat beleefden.  

We ontdekten allerlei strandschelpen aan het water, leerden 

vogels spotten en herkennen als een echte ornitholoog en zagen 

vanuit een uitkijktoren de ooievaars broeden in hun nest.  

Om de voormiddag af te sluiten konden we onze picknick opeten 

midden in de natuur met een stralend lentezonnetje. 

 

 

 

 

In de namiddag zetten we onze reis verder naar Sea Life in 

Blankenberge.  

Elke leerling kreeg een boekje waarin ze stempels konden 

verzamelen bij elke vissensoort. We zagen kwallen, haaien en 

zeepaardjes van wel heel dichtbij.  

Buiten konden we een show bijwonen waar twee zeehonden ons 

allerlei trucjes demonstreerden samen met hun begeleider en ook 

de pinguïns mochten niet ontbreken op ons lijstje.  

Om de dag af te sluiten, mochten de leerlingen nog even 

ontspannen op het klimparcours. .. 

 

Een geslaagde schoolreis om niet snel te vergeten! 

 

 

Schoolreis 5de leerjaar : Technopolis 

Op donderdag 26 april vertrok het 5de leerjaar met de bus richting Technopolis.  Vermits we 

al één en ander afwisten over techniek, konden we ons geen leukere schoolreis voorstellen. 

Heel interessante proefjes passeerden de revue : grote zeepbellen maken, liggen op een 

spijkerbed, fietsen op een kabel net 

onder het plafond,  knikkeren met een 

supergrote knikkerbaan, 

gewichtheffen, ons reactievermogen 

testen en… noem maar op !  

 

In de namiddag arriveerden we dan in 

een onvergetelijk, prachtig en groots 

speelplein : Domein Puyenbroeck. 

Jawel, ook in het vijfde leerjaar 

ravotten we nog eens heel graag ! 

 

 

 



Leesouders 1ste graad 

Dankjewel leesouders ! 

 

Tegen het ter perse gaan van dit krantje zullen alle leesniveaus van de kinderen opnieuw zijn 

getest.   Zonder u, beste leesouders, zou het lezen van onze kinderen in de eerste graad lang 

niet zo goed geoefend kunnen worden.  Daarom een grote dankjewel om u elke week 

enthousiast in te zetten om onze eerste lezertjes te helpen ! 

 

 

Leesouders Frans 

Ina, Brigitte, Françoise et Christian, 

MERCI  BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE !    

 

Weer of geen weer, elke vrijdag stonden ze paraat om de leerlingen van het 5de en 6de 

leerjaar de liefde voor de Franse taal door te geven. In kleine groepjes kon er intensief 

gewerkt worden om de taalvaardigheid wat bij te schaven. En de missie is zeker geslaagd  

 

Meer foto’s op  

http://www.immaculatabasisschool.be/ 

  



Daar gaan ze… 

Het gaat hen allemaal zeer goed! 

 

 
 

De schoolpoort blijft wijd openstaan voor de leerlingen die de basisschool verlaten. 

Ja, ze zijn groot geworden!  Ze nemen elk hun verhaal mee… 

 

Klas van juf Myriam  

Berteloot Matthieu, Cagnard Britney, Clarebout Maya, Darie Andreea, Deburchgraeve 

Robbie, Drouin Catharina, Ganzhuyeva Dallol, Ivanov Ivan, Joiris Libellia, Lerno Eduard, 

Lorthioy Bart, Pynebrouck Sylke, Sadri Omid, Van Hoeck Andres, Vanhove Lowie, Vanhove 

Marie, Verbrugghe Merel 

 

klas van juf Caitlin  

Allemeersch Imara, Daems Amber, Degrieck Pixie, El Kaddouri Louisa, Lowagie Lars, Meerts 

Goran, Peirs Torben, Pembroke Andrew, Senechal Léa, Spriet Odin, Storme Maeva, Umarova 

Yakhit, Van Camp Quinten, Van Laeren Kylian, Verhelle Denzel, Wilayat Moiz, Davletmurzaev 

Deni 



Dankjewel….  

 

Zonder jullie dagelijkse steun en inzet zou het schoolleven er heel 

wat minder mooi uitzien! 

 

 

Dank aan … 

 

Het Schoolbestuur en de Kloostergemeenschap voor hun steun , begrip en vertrouwen. 

 

Onze leerkrachten : juf Evy, juf Sharon, juf Ruth, juf Delfine, juf Kris, juf Mona, juf Ilona 

juf Kaat, juf Eilish, juf Shanna, juf Mieke, juf Sharon, meester Mathijs, meester Frank, juf 

Adeline, juf Ann, juf Cinthia, juf Myriam, juf Caitlin, juf Griet, juf Yenka, juf Evelien, 

meester Floris, meester Jens , ICT meester Carl,  priester Jos en zorgcoördinator Emmely 

Onze kinderverzorgster : Christine en Brittany 

Onze administratieve medewerksters : Martine en Carine 

Ons dienstpersoneel in de refter : Annie, Mireille , Rosita, Ingrid, Christine, Marjorie, Joëlle, 

en Marc 

Ons poetspersoneel : Annie, Marjorie, Joëlle, Mireille en Nadine 

Onze klusjesman Johan  

 

Ook zij geven het beste van zichzelf voor onze kinderen :  

Ons oudercomité,  

onze leesmoeders in het eerste en tweede leerjaar,  

onze  leesbegeleiders Frans in het vijfde en zesde leerjaar, 

ons  CLB-team, onze  schoolraad,  

de politie voor onze veiligheid op tal van activiteiten. 

de gemeentelijke diensten: bib, OCMW, technische dienst, sportraad  

onze traiteur en zijn personeel. 

 

Onze collega’s van het secundair : dagelijks aanspreekpunt voor praktische probleempjes 

Onze collega’s uit de Scholengemeenschappen 

 

Onze kinderen op school … jullie leren de grote mensen een beetje meer mens worden. 

De ouders van onze kinderen  voor het  geweldig vertrouwen in het schoolteam.  Onze  

stille supporters hier en daar ! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

De stille hardwerkende en inspirerende krachten die het wel en wee van onze school op de 

voet volgen en altijd zeer positief steunen.  Steeds staan ze met raad en daad klaar, zodat 

we alle kinderen van de school nog meer mogelijkheden kunnen aanbieden.  

Het oudercomité helpt meebouwen aan een nog betere school voor de kinderen. Hun 

raadgevingen en vragen zijn dan ook héél belangrijk.  Hun daden : organiseren van de 

Koekenverkoop, aankopen en  klaarmaken van de Sinterklaasgeschenkjes, bevolken van het 

drank- en eetstandje op de kerstmarkt tijdens de zangavond van de kinderen,  begeleiden van 

kinderen tijdens schoolse activiteiten, organiseren van een BBQ en dansavond, meewerken 

aan de realisatie van het schoolfeest…  De globale opbrengst van de verschillende 

activiteiten bedroeg dit jaar ruim 5000 euro. Hiermee konden schoolreizen, sneeuwklassen, 

de wekelijkse fruitbedeling, een ochtendje op de ijsschaatspiste, Sinterklaas en Paasklokken 

gesponsord worden. We zijn hen dan ook uitermate dankbaar. 

 

Voor volgend schooljaar is de Ouderraad op zoek naar ouders uit elke klas (ook uit de 

kleuterklas) om regelmatig rond de tafel te zitten en allerlei plannen uit te werken.  

Sofie Ameye, mama van Scout, Océane en Denzel Verhelle, heeft straks geen kinderen meer 

in de lagere afdeling en kan dus niet meer in aanmerking komen om in de Ouderraad te 

zetelen.  

 

Het is met echt veel spijt dat wij haar uitwuiven. Sofie 

was héél wat jaren erg actief in de Ouderraad.  Ze 

startte als secretaris, werd penningmeester en zetelt 

nu als voorzitter van onze ouderraad.  Zij was vaak de 

draaischijf van de geplande activiteiten en stond mee 

aan de wieg van veel initiatieven: de zangavond op de 

kerstmarkt, de dansavond met BBQ, vele vormende 

avonden, Moederdag ontbijt,… 

Op heel wat gebeurtenissen was zij met haar gezin en 

familie aanwezig.  Sofie was een luisterend oor, keek 

waar zij kon helpen en handelde uit de grond van haar 

hart. 

 

Dank Sofie en ook uw man Gregory voor het vele goede dat U voor onze school deed. 



Open deur eind augustus 
 

Ook dit jaar bieden we u de mogelijkheid om op het einde van de grote 

vakantie samen met uw kind(eren) een bezoekje te brengen aan de drie 

afdelingen van onze school.  

 

Ons schoolteam zal u graag verwelkomen op onze opendeur die doorgaat op woensdag 29 

augustus 2018 van 17u. tot 19u.   

U krijgt zo de kans om eens door onze school te wandelen,  een babbeltje te slaan met de 

leerkrachten en kennis te maken met de andere ouders. 

We kijken uit naar uw komst.   

 

Ook ouders die in uw buurt wonen en die onze school niet kennen, zijn van harte welkom.   

Wilt u hen even aanspreken ? Dank hiervoor. 
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Even vooruitblikken op het schooljaar 2018-2019 

29 augustus 2018 van 17.00 tot 19.00 Open klas avond 

03 september 2018 eerste schooldag 

18 september 2018 Info-avondafdeling: Meeuwenlaan en Noorddreef 

20 september 2018 Info-avond afdeling Ernest d’Arripelaan 

25 september 2018 Sportdag 

26 september 2018 Loopwedstrijd Esplanade De Panne 

3 oktober 2018 Pedagogische werkdag 1 : vrijaf voor de kinderen 

3 oktober 2018 Estafetteloop 

08 oktober 2018 Vrije dag 

18 oktober 2018 Individuele foto 

24 oktober 2018 Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas 

27 oktober t.e.m. 4 november 2018 Herfstvakantie 

16 november 2018 om 14.30 De ouders van de kleuters bezoeken de klas 

21 november 2018 Netbal 

3 december 2018 Sinterklaasfeest afdeling Ernest d’Arripelaan 

5 december 2018 Sinterklaasfeest afdeling Meeuwenlaan en Noorddreef 

19 december 2018 Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas 

22 december 2018 t.e.m. 6 januari 2019 Kerstvakantie 

23 januari 2019 Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas 

23 januari 2019 Dans De Panne 

30 januari 2019 Pedagogische werkdag 2 

7 februari 2019 Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas 

4 februari 2019 Vrije dag 

13 februari 2019 Minivoetbal 

27 februari 2019 Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas 

2 tot en met 10 maart 2019  Krokusvakantie 

16 tot en met 23 maart 2019 Sneeuwklassen in Valmeinier 

22 maart 2019 om 14.30 De ouders van de kleuters bezoeken de klas 

3 april 2019 Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas 

9 tot en met 22 april 2019 Paasvakantie 

1 mei 2019 Feest van de arbeid : vrijaf 

8 mei 2019 Pedagogische werkdag 3 

16 mei 2019 Klasfoto 

8 mei 2019 Interscholencup 

17 mei 2019 De ouders van de kleuters bezoeken de klas 

22 mei 2019 Nieuwe instappertjes bezoeken de kleuterklas 

22 mei 2019 Kykhill Run 

30 mei 2019 Hemelvaart : Vrijaf 

31 mei 2019 Brugdag ; vrijaf 

18 mei 2019 Vormsel 10.30 / 15.00  

9 juni 2019 Pinksteren  

10 juni 2019 Pinkstermaandag : vrijaf 

2 juni 2019 Eerste communie afdeling Meeuwenlaan om 11.00 

28 juni 2019 Laatste schooldag 



 


