
   
           Basisschool IMMACULATA De Panne 

                                                                   
 

Kerstkrantje                       

 
Dag beste lezers van ons krantje, 
 
Het nieuwe jaar komt er aan.  
Tijd om even terug te blikken en meteen hoopvol uit te zien naar wat komen zal…. 
Je vindt het allemaal terug in ons kerstkrantje. 
 
Veel kijk- en leesgenot. 
Jaak Maton & Mieke Geldof 
Directieteam 
 

U vindt ons ‘kerstkrantje’ terug op www.immaculatabasisschool.be knop info/schoolkrant. Wenst u echter 
een papieren versie, geef dan uw naam door aan de titularis van uw kind. 

  

 
Vrije Basisschool Immaculata 
Kerstkrantje 2020 
E. Arripelaan 2  ”Centrumschool” 
Meeuwenlaan 2 “Marktschooltje” 
Noorddreef 2 “ Oosthoekschooltje” 
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http://www.immaculatabasisschool.be/


Reeds gekende data voor 2021 … (onder voorbehoud).  
 

KERSTVAKANTIE 19/12 – 03/01 

JANUARI 
D 14 OUDERS 6de LEERJAAR WEBINAR ‘VAN BASIS NAAR SECUNDAIR ONDERWIJS’ 19.00  

M 18 2DE – 6DE LEERJAAR PROEFWERKEN 18/01/2021 – 22/01/2021  

D 19 KLEUTERSCHOOL KIJKMOMENT VOOR INSTAPPERTJES VAN 10:30 – 11.30  

W   20 DANS K3 + 1DE  GRAAD: 13U30-14U15 / 2DE  EN 3DE  GRAAD: 14U30- 15U15  

W 27 IEDEREEN PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN:  

D 28 2DE – 6DE LEERJAAR RAPPORTBESPREKING  

D 28 KLEUTER OUDERCONTACT  

FEBRUARI 
M 1 1STE LEERJAAR PROEFWERKEN EERSTE LEERJAAR 1/02/2020 TOT EN MET 5/02/2020  

W 3 1STE GRAAD BASKET INITIATIE 13.30 – 15.00  

D 9 KLEUTERSCHOOL KIJKMOMENT VOOR INSTAPPERTJES VAN 10:30 – 11.30  

W 10 3DE GRAAD MINI-VOETBAL  

D 11 1STE LEERJAAR RAPPORTBESPREKING  

KROKUSVAKANTIE 13/02 – 21/02 

MAART 
M 1  COMPLIMENTENDAG  

D 4 6A-6B SNEEUWKLASSEN 4-11 MAART 2021  

V 12 IEDEREEN VRIJE DAG  

V 19 KLEUTERSCHOOL KLEUTEROPENDEUR VAN 14.30 – 15.00  

D 30 KLEUTERSCHOOL KIJKMOMENT VOOR INSTAPPERTJES VAN 10:30 – 11.30  

APRIL 

PAASVAKANTIE 3/04 – 18/04 
D 29 LAGER SCHOOLREIS  

MEI 
Z 1  FEEST VD ARBEID  

W 5 LAGER INTERSCHOLENCUP VOETBAL 7/7  - VOETBALTERREIN KRC DE PANNE  

Z 9  MOEDERDAG  

M 10 KLEUTERSCHOOL KIJKMOMENT VOOR INSTAPPERTJES VAN 10:30 – 11.30  

W 12 IEDEREEN PEDAGOGISCHE STUDIEDAG = GEEN SCHOOL VOOR DE KINDEREN:  

D 13  O.L.H.-HEMELVAART  

V 14  VRIJE DAG  

Z 15  VORMSELVIERINGEN 2021 IN DE ONZE-LIEVE-VROUWEKERK.  

V 21 KLEUTERSCHOOL KLEUTEROPENDEUR VAN 14.30 – 15.00  

Z 23  PINKSTEREN  

M 24  PINKSTERMAANDAG  

Z 29 CENTRUMSCHOOL SCHOOLFEEST  

JUNI 
W 2 IEDEREEN BBQ AVOND  

W 2 LAGER KYKHILLRUN / GEMEENTEHUIS DE PANNE  

Z 5  EERSTE COMMUNIE IN DE ONZE-LIEVE-VROUWEKERK  

Z 13  VADERDAG  

M 14 LAGER PROEFWERKEN VAN 14/06/2021 TOT EN MET 22/06/2021  

M 28 KLEUTER / LAGER OUDERCONTACT - RAPPORTBESPREKING  

W 30 IEDEREEN LAATSTE SCHOOLDAG TOT 11.45.  

 

Nog meer info op: www.immaculatabasisschool.be 
 

http://www.immaculatabasisschool.be/


In de kijker 
 
Naast de leerkrachten, een kinderverzorgster, administratieve medewerkers, beleidsmedewerkers en 
directie zijn nog heel wat personen in de weer voor een vlotte organisatie van het dagelijkse leven in de 
school. 
 

Marise, Joëlle en Marjorie bedienen de kinderen in de refter van de Marktschool. 

 

Sabine bedient de kleutertjes in het Oosthoekschooltje.  

 

Ingrid, Mireille, Rosita en Annie zijn de restaurantmedewerkers in de Centrumschool. 

 

Dirk lost als klusjesman allerlei probleempjes op en zorgt ervoor dat de tuinen er piekfijn uitzien. 

 

Joëlle, Marjorie, Nadine en Mireille staan in voor het onderhoud  van de klassen. 

  
 
 

 

 
Om tegemoet te komen aan de vele vragen van leerlingen en ouders tijdens de komende kerstvakantie , zal 
het CLB Veurne-Diksmuide-Westkust open zijn op 
 

maandag 21 december van 08u.30 tot 12u. en van 13u. tot  16u30 
en op dinsdag 22 december van 08u.30 tot 12u. en van 13u. tot 16u30 

ENKEL OP AFSPRAAK 
www.clbchat.be van maandag tot donderdag open van 14-21u  

voor vragen van leerlingen en ouders. 
 

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

http://www.clbchat.be/


 

Immaculata in woord en beeld – Kleuter 
 
Krullenbol 
 
In alle kleuterklassen werken we met de methode 
“Krullenbol”. Dit om de schrijfmotoriek bij kinderen 
extra te stimuleren. Deze methode is mooi opgebouwd 
van de 1e tot de 3e kleuterklas. Telkens wordt er 
bewogen op leuke liedjes in het thema waar we rond 
werken. Alle bewegingen oefenen we eerst voldoende 
in de lucht en daarna horizontaal of verticaal op groot 
papier met verschillende schrijfmaterialen. In deze 
methode zitten ook verschillende ideetjes voor 
nevenactiviteiten  rond fijne motoriek binnen dat 
thema.  
 

 
Kleuterturnen 
 
Alle kleuters krijgen 2 uurtjes turnen in de week. 
Hiervoor hoeven ze nog geen speciale turnkledij 
aan te doen. Tijdens de turnlessen wordt vaak 
met muziek gewerkt. Bv. een dansje als 
opwarming of een rustig muziekje om af te 
sluiten. Gedurende de les werken we dikwijls met 
klein materiaal (bv ballen, touwen, pittenzakjes, 
…), maar er worden ook parcourtjes gemaakt met 
de grote turntoestellen. Ook worden regelmatig 
tikspelletjes aangebracht die dan achteraf nog 
kunnen worden gespeeld op de speelplaats.  
 

 
Strapdag 
 
Strapdag is stappen en trappen. Naar jaarlijkse gewoonte hielden we ook dit jaar een strapdag. Alles op 
wieltjes kan en mag die dag op onze speelplaats. Kinderen genoten van de vele plek die ze hebben om te 
fietsen, steppen of skeeleren.  

 

 
 
 



 
 
Sportdag 
 
We trokken met alle kleuters van het Marktschooltje met het treintje 
van de Arizona naar de sporthal van De Panne. We maakten er kennis 
met verschillende soorten sporten zoals tennis, basketbal, hockey, 
voetbal en nog veel meer. 

 
 
Sinterklaas bij de kleuters! 
 
Begin december kwam de Sint bij ons 
op bezoek. Niet zomaar maar digitaal! 
Voor de kleuters was dit heel 
indrukwekkend. Op een groot scherm 
konden we de Sint zien en konden we 
praten met hem. De filmpjes die we 
maakten voor de Sint vonden we super 
leuk! We konden zingen voor de Sint, 
dansen en onze kunsten tonen. De Sint 
heeft zelf gezegd dat hij het heel mooi 
vond. Dankjewel om te komen 
Sinterklaas en tot volgend jaar!  
Hopelijk zien we je dan echt. 
 

 
IPads in de klas!  
 
Wij konden rond het thema “feest voor iedereen” de camera van 
de IPads uittesten.  
We  maakten foto’s van elkaar met gekke kerstattributen. Dit was 
de eerste keer dat we iPads in de klas gebruikten. We vinden dit 
heel leuk en weten heel goed hoe een iPad werkt! 
Vroeg geleerd is oud gedaan zeggen ze dan. 

 
 

 
 
 
 
 



 
Welterusten kleine beer 
 
Vrijdag is laarsjesdag en deze week nodigde grote beer ons uit om in zijn sporen te stappen in het bos. In 
het bos vonden we inderdaad grote berensporen die we moesten volgen, maar wat een gekke kuren had 
beer allemaal. Zo moesten we grote berenstappen doen, springen op 1 been, achteruit stappen... Wanneer 
we bij de open plek kwamen had beer ook nog wat opdrachtjes voor ons. Zo speelden we: beertje hoe laat 
is het, probeerden we alle beertjes in bed te krijgen, luisterden we naar het verhaal van beer Brom en 
proefden van de lievelingshoning van beer. Daarna leidden de berensporen ons terug naar school waar we 
konden smullen van onze zelfgebakken berencake. 

 
Week van het bos 
 
Joepieeee! Meneer de Uil was terug. Hij nam 
ons mee naar fabeltjesland en stelde ons voor 
aan enkele vrienden. Iedere vriend had een 
opdrachtje voor ons. We keken poppenkast 
achter een omgevallen boomstam, we maakten 
een 3 gangenmenu voor de broertjes bever, 
zoef de haas liet ons klimmen en klauteren en 
voor de paradijsvogel bouwden we een mooi 
nest. Omdat we de opdrachtjes zo goed gedaan 
hadden, wonnen we een boek van meneer de 
uil om te lezen in de klas. Maar het leukste van 
al: in fabeltjesland zagen we prachtige dingen 
waaronder hele grote paddenstoelen en 
beleefden we fantastische avonturen. 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Meer foto’s op 
www.immaculatabasisschool.be 

 



Immaculata in woord en beeld – Lager 

 
Taalbad Marktschool 
 
In het taalbad worden de anderstalige nieuwkomers ondergedompeld in de Nederlandse taal. Er worden al 
spelend nieuwe woorden aangeleerd. Dit vooral door te spreken, maar ook het leren schrijven wordt 
geoefend. Niet gemakkelijk al die vreemde, nieuwe letters, maar de taalbadkinderen doen hun uiterste 
best! 

 

 
 
Zorg voor licht – Advent 
 
Ook met onze school doen we mee aan de warme 
oproep ‘zorg voor licht en voor elkaar’. Alle leerlingen 
van de lagere school maakten een kaarsje. We 
creëerden elk ons eigen patroon aan de hand van 
verschillende soorten lijnen. Wie wil, kan mee genieten. 
Wandel gerust eens voorbij onze schoolgebouwen 
(Marktschool en Centrumschool).  
 

 

 
 
 
 
 
 
 



Hoekenwerk 3e leerjaar 
 
Elke week komen de leerlingen van het derde leerjaar 
samen. Dan worden ze verdeeld in hoeken en oefenen ze 
de leerstof in, aan de hand van spelletjes en concrete 
opdrachten.  
In november en december kwamen er zes hoeken aan bod. 
We gingen schatten en meten met liter, deciliter en 
centiliter. We tekenden een optische illusie van handen 
volgens een instructie. Er was ook een wiskundehoek 
waarin ze een racespel tot 1000 deden. Spelen en leren, 
een mooie combinatie me dunkt! 

 

Viva Sinterklaas! 
 
Dit jaar kon de Sint jammer genoeg niet naar onze school komen. Toch lieten we de komst van Sinterklaas in 
5B niet aan ons voorbijgaan. We maakten zelf een videoclip, een echte Sintsong! De leerlingen verdeelden 
de rollen, brachten materiaal mee en speelden met veel enthousiasme en als de beste acteurs in onze clip!  
We vierden een digitaal Sintfeest waarbij we belden met Sinterklaas. We aten heerlijke Sinterklaaskoeken 
en dronken chocomelk. Bovendien werd onze klas verwend met hele leuke geschenken.  
Tot volgend jaar, Sinterklaas! Hopelijk zien we je dan in levende lijve terug! 
Groetjes 5B  
 

 
 

 
 

 
 



Het bos 
 

Wie sloop daar door het struikgewas? Het waren de 
leerlingen van de zesde klas. 
Tijdens de Week van het Bos kropen we door de strooisellaag 
op zoek naar kriebeldiertjes en andere grote vondsten. 

 

 

 

 
Creatieve namiddag 
 

Wij sloegen de nagel op de kop en daar konden de klassen onder ons ook van meegenieten. De ene nagel 
staat al wat krommer dan de andere, maar het eindresultaat mag er zijn. Het motto ‘Iedere wijze uil begon 
als uilskuiken’ was een grote stimulans om aan dit project te werken. 

 
 
 
Grote kunst voor kleine kenners 
 

Deze doe-expo nam ons mee op een reis langs 
wereldberoemde schilderijen. Van de Mona Lisa 
tot David Hockney’s zwembad… Van de 
Middeleeuwen tot nog-niet-zo-lang-geleden. Bij elk 
kunstwerk hoorde een verhaal over een gekke 
kunstenaar, een mysterieuze verdwijning, een 
ongelooflijke uitvinding, een blote madam of 
slimme ogen die kleuren kunnen mengen. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zwemmen 
 
Na de verstrengde maatregelen vlak voor de 
herfstvakantie mochten wij niet meer gaan zwemmen. 
Gelukkig konden we op dinsdag 8 december de 
zwemlessen hervatten. Het vierde leerjaar kon hierdoor 
hun reeks van vijf zwemlessen afwerken. De leerlingen 
van het eerste, derde en zesde leerjaar waren eerder dit 
jaar al aan de beurt. Na de kerstvakantie staan de andere 
klassen nog op het programma.  
 
Pietendiploma’s 
 
In het eerste, tweede en derde leerjaar stond tijdens de turnles een opleiding tot hulppiet op het 
programma. Meester Lars kreeg de opdracht om alle kinderen goed in het oog te houden en te kijken wie 
er een geschikte hulppiet zou kunnen zijn. En zoals Sinterklaas al dacht, zitten in onze school alleen maar 
goede hulppieten. Iedereen slaagde met glans voor de proeven. Kinderen van het eerste, tweede en derde 
leerjaar hou jullie telefoon maar in de gaten, misschien heeft de Sint volgend jaar wel hulppieten nodig! 

 

 
Lesgeven aan elkaar tijdens de turnles. 
 
Tijdens de turnles mochten de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar even in de huid van turnleerkracht 
kruipen. Ze legden leuke spelvormen aan elkaar uit. De lesgevers kregen een fiche met alle nodige 
informatie en een klein groepje enthousiaste leerlingen. Een leuke ervaring die we zeker later dit jaar nog 
eens zullen herhalen. 

 



Toon je sportclub  

September, het begin van het voetbalseizoen, de 

basketkalender, de turnclub… Daarnaast worden door 

onze jongens en meisjes nog talloze sporten beoefend: 

paardrijden, fietsen, volleybal, zwemmen, atletiek...   

Deze sporten mochten ze op de speelplaats 

demonsteren.  Natuurlijk werd iedereen enthousiast 

aangemoedigd met een applaus.  Na deze spetterende 

sportshow gingen we samen dansen op de tonen van de 

Jeruzalema.  

Strapdag  

September, die ideale tijd om te strappen 

(trappen en stappen).  Een leuk liedje, een leuk 

dansje en beestige leerkrachten die mee 

dansen, alle ingrediënten om deze actie te 

ondersteunen.  Alles leuk en wel maar waar het 

echt om gaat is : veilig en duurzaam naar school 

komen.  

In de namiddag trokken alle klassen naar de 

omgeving van de Fazantenlaan. Die was helemaal verkeersvrij, jawel, op politiebevel!  Met zo’n mooi 

gereserveerd plekje krijgen de kinderen superveel oefenkansen om met hun tweewieler veilig op pad te 

gaan.  Stuur- en fietsvaardigheid kregen een ferme boost.  Alles werd feilloos begeleid door het hele 

schoolteam en onder een aanmoedigende en  goedkeurende knipoog van de zon.   

Fruitbedeling: gratis fruit op school  

Ondertussen een traditie, gratis fruit op school.  Dit 

schooljaar komt de firma Vlaeminck uit Veurne op 

woensdag.  En jawel ze zorgen voor afwisseling: appelen, 

mandarijnen, wortelen, peren… Heel wat groenten en 

fruit werden aan ons aangeboden.  

De meeste kinderen hebben zo hun voorkeuren, begrijp 

afkeur voor… Het is altijd leuk als de kinderen proeven, al 

is het maar een klein stukje.  In de klassen zijn 

schilmesjes en een hebbedingetje om appels in partjes te snijden aanwezig.  Mogelijkheden genoeg om je 

portie aan te passen aan je honger of zin.  Op die manier komt er minder fruit in de GFT-bak.  

We danken het oudercomité van onze school om deze actie mogelijk te 

maken. 

Graffiticollage in het eerste leerjaar 
 
De kinderen van het eerste leerjaar maakten kennis met "street art" en 
leerden het werk kennen van kunstenaar "Mysterious Al ". Ze gebruikten 
volop hun fantasie en maakten elk een reuzegrote graffiticollage. Het was best 
spannend om met een verfspuitbus te experimenteren ! 
 

 

 



 
Metend rekenen in het 2de leerjaar 
 
Ook dit jaar wordt er in het 2de leerjaar weer heel wat 
gemeten. 
Al doende leert men ! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Sportdag 
 
Naar jaarlijkse gewoonte vond eind september onze sportdag plaats. Gewapend met lunchpakket en 
sportschoenen trokken we te voet naar de sporthal aan de Oosthoek. Van een opwarming gesproken! 
Onze leerlingen konden zich helemaal uitleven tijdens het bumperballen, hun beste beentje voorzetten op 
het hoogteparcours of de fijne motoriek wat aanscherpen bij de volksspelen. 
Uiteraard kwamen nog heel wat andere sporten aan bod. Elk halfuur werd er gewisseld en zo kon elk kind 
van maar liefst zes verschillende bewegingsactiviteiten proeven. ’s Middags konden we genieten van het 
herfstzon en werd onze inzet van de voormiddag beloond met een frisdrankje. 
De toon voor een sportief schooljaar werd alvast gezet! 
 

     
 
 
 
 
 
 
 
 



Met de Ipad in de klas 
 
In klas 4B beschrijven de kinderen hun favoriete vreemd dier door het maken van een infofiche. Met de 
Ipads zoeken ze alle informatie op. Ze selecteren en ordenen enkel de nodige gegevens en noteren ze dit in 
een schema. Met behulp van een stappenplan denken ze na over hun schrijfproces. Zo leren de kinderen 
beetje bij beetje hun schrijftaak goed uit te voeren. En zeg nu zelf, met een Ipad lukt dat dubbel zo goed! 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Meer foto’s op www.immaculatabasisschool.be 
 

http://www.immaculata/


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KLEUR DEZE KAARS IN EN HANG ZE 
VOOR JE RAAM.  

ZO KUNNEN WE EEN LICHTJE ZIJN 
VOOR ELKAAR!  



Kerstverhaal 
 
Met alle klassen van de Centrumschool telden we af naar Kerstmis. Elke klas 
knutselde enkele fragmenten uit het kerstverhaal en de kinderen van het 6de spraken 
het kerstverhaal in.  
 
Alle panelen kunnen jullie tijdens de kerstvakantie bewonderen in de  
O.L.-Vrouwekerk in De Panne.  
Door het scannen van de QR-codes bij de panelen kunnen jullie het kerstverhaal beluisteren.  
 
Een aanrader om tijdens de kerstvakantie te doen! 
 

 
 
Steun het Oudercomité Basisschool Immaculata - De Panne nu via https://trooper.be//ocbi 
 
Via Trooper kan je je favoriete vereniging steunen.  Simpelweg door online te shoppen. Bij elke online 
aankoop bij één van onze meer dan 600 partnershops gaat er een percentje van jouw aankoopbedrag naar 
het oudercomité van onze basisschool. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://trooper.be/ocbi


Vaarwel 2020 , welkom 2021 
Onze nieuwjaarsbrief voor jullie allen. 

 
Coole jongens en meisjes, 

Jullie wensen we … 
 

een boeiend, zonnig en liefdevol jaar toe waarin terug plaats is om … 
ontdekkend te leren, binnen en buiten de klas, 

vriendjes en vriendinnetjes te ontmoeten om samen te spelen, 

feestjes om te vieren wat ons gelukkig maakt, 

uitstapjes dichtbij of ver weg, 

samen met de familie kunnen genieten … 

 
Liefste mama’s en papa’s, 

Jullie wensen we … 
 

moed en geduld om in deze bizarre tijden uw kinderen de nodige liefde en aandacht 
te schenken 

een positieve ingesteldheid om op alle hoopvolle initiatieven  
en kansen die zich aanbieden in te gaan 

 
Liefste grootouders, 
Jullie wensen we … 

 
alle momenten toe waarop je je kinderen, kleinkinderen en allen die je lief zijn kunt 

ontmoeten. 
 

Liefste medemensen, 
Jullie wensen we … 

 
elke dag een dag die de moeite loont om op te staan  

in een samenleving waar we gelukkig mogen samen leven 
en bovenal een goede gezondheid en zorgenvrij 2021 toe. 

 

 
Ik hou meer van toekomstdromen dan 
van de geschiedenis van het verleden 

Thomas Jefferson 
 

Directieteam basisschool Immaculata 
1 januari 2021 

 


