
    
     
 
 
 
 

 

           Basisschool IMMACULATA De Panne 

Kerstkrantje  

Hoopvol uitkijken naar…  
  

Corona-maatregelen opleggen of verstrengen  
Corona-maatregelen versoepelen  
Corona-maatregelen opleggen of verstrengen  
Corona-maatregelen versoepelen….  
  

Met dit gegeven startten de kinderen begin september het 
nieuwe schooljaar. Het mooie weer liet ons gelukkig toe nog 
enkele leerrijke buitenactiviteiten te laten doorgaan.  Hiervan 
getuigen de mooie foto’s op onze website en ons 
kerstkrantje.  Ook uitgestelde communiefeesten vonden plaats.   
  

Bij het ingaan van de laatste schoolweek van 2021, zijn we blij 
jullie te kunnen meedelen dat tot op heden onze school gespaard 
is gebleven van het tijdelijk sluiten van klassen. Jullie waakzaamheid bij de kinderen speelt hier samen met 
de vele voorzorgsmaatregelen die er op school worden genomen, een heel belangrijke rol.   
Dankjewel hiervoor.  
Het was niet steeds vanzelfsprekend in de gegeven omstandigheden les te geven. Toch gaven alle 
leerkrachten, ondersteuners en medewerkers dagelijks het beste van zichzelf om toch maar de kinderen te 
geven waarop ze recht hebben, namelijk GOED ONDERWIJS!  
Wie al eens in quarantaine zat en niet ziek was, kon gelukkig online de lessen volgen.  
Sinds kort dragen alle lagere schoolkinderen een mondmaskertje. Niet steeds makkelijk voor de kinderen, 
maar alles helpt om allen die instaan voor de kinderen te vrijwaren van besmettingen.  
Met spijt in het hart, kunnen we nog steeds geen ouders of grootouders binnen de klasmuren ontvangen. 
Ook onze jaarlijkse kerstzang op de grote markt gaat niet door.  
Maar….  
We stellen alles in het werk om alle aandacht die de kinderen verdienen te realiseren.  We konden de 
proefwerken laten doorgaan en tijdens de aangekondigde extra vakantieweek voor de kinderen, komen 
titularissen, zorgcoördinatoren en directie online samen om de 
inspanningen en resultaten van de kinderen te bespreken. Ook het 
rapport wordt met jullie online besproken.  
  

Onze wens voor alle kinderen, groot en klein:   
Laat ons gezond en wel met heel de familie de toekomst tegemoet 
gaan. Hopelijk vallen er tijdens de kerstvakantie mooie dikke 
sneeuwvlokken en kunnen de kinderen zoveel als mogelijk buiten spelen. 
Jullie kinderen zijn zoveel rustiger en ontspannen na een deugddoende 
buitenactiviteit. Vergeet hierbij zeker niet een bezoekje aan de 
schaatspiste.  Een warme chocolademelk achteraf thuis, zorgt voor sfeer 
en gezelligheid.  
Voor iedereen, aangename en deugddoende feestdagen.  
 
Jaak Maton & Mieke Geldof  
Directieteam  

Vrije Basisschool Immaculata 

Kerstkrantje 2021 

E. d’Arripelaan 2  ”Centrumschool” 

Meeuwenlaan 2 “Marktschooltje” 

Noorddreef 2 “ Oosthoekschooltje” 
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Reeds gekende data voor 2022 …  

  

Januari 2022  

di  18  Vergadering Oudercomité -> Valentijn  19.00  

di  18  Kleuter: Kijkmomenten voor instappertjes  10.30 – 11.30  

wo  19  Sport op woensdagnamiddag -> DANS    

do  20  6de leerjaar -> Sneeuwklassen 20 – 27 januari 2022    

Februari 2022  

wo  2  Sport op woensdagnamiddag -> Basket initiatie    

  Proefwerken 1ste leerjaar 10/02/2022 – 16/02/2022  

wo  9  Pedagogische werkdag = GEEN SCHOOL  08.30  

vr  11  Oudercomité -> Valentijn: planten verdelen    

di  15  Kleuter: Kijkmomenten voor instappertjes  10.30 – 11.30  

Krokusvakantie 28/02/2022 – 04/03/2022 

Maart 2022  

di  29  Vergadering Oudercomité  19.00  

Di  29  Kleuter: Kijkmomenten voor instappertjes  10.30 – 11.30  

wo  30  Sport op woensdagnamiddag -> Voetbal 7vs7 lager    

April 2022  

Paasvakantie 04/04/2022 – 15/04/2022 

ma  18  Paasmaandag    

wo  27  Sport op woensdagnamiddag -> Estafetteloop     

do  28  Schoolreis LAGER    

Mei 2022  

di  10  Vergadering Oudercomité  19.00  

wo  11  Pedagogische werkdag = GEEN SCHOOL  08.30  

za  14  Vormsel    

Di  17  Kleuter: Kijkmomenten voor instappertjes  10.30 – 11.30  

do  19  Klasfoto’s    

do  26  O.H. Hemelvaart    

vr  27  Brugdag Hemelvaart    

Juni 2022  

wo  1  Sport op woensdagnamiddag -> Kykhillrun    

wo  1  Oudercomité  16.00  

za  4  Eerste Communie 10.30    

zo  5  Pinksteren    

ma  6  Pinkstermaandag    

ma  27  Oudercontactavond    

di  28  Proclamatie 6de leerjaar  19.00  

  

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  8 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.   
  
Tmnit, 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.  

  
  
  

 

CLB Veurne - Oude Beestenmarkt 6    

tel. 058 / 31 16 14  

  

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 27 en 
dinsdag 28 december 2021 van 8u30-12u en van 13u30-16u.  
  
Tijdens de kerstvakantie kan je bij CLBch@t terecht voor een 
anoniem gesprek.  Je bent als leerling of ouder welkom met al 
je vragen op ma 3/1, di 4/1, wo 5/1 en do 6/1.  

  
  
 

  
 
 



Immaculata in woord en beeld – Kleuter 

  
Buitenles  
  

Elke week trekken de kleuters van het Oosthoekschooltje naar buiten.  Wat zijn de kleuters blij als ze hun 
laarsjes mogen aantrekken. Elke week is er een nieuw avontuur in het thema van de klas.  Zo oefenen we, wat 
we in de klas leerden.  Zo zijn we al gaan sporten in de duinen, poften we kastanjes, plukten we fruit, gingen 
we op gevoelenstocht, knutselden we onze eigen toverstaf in het bos...  
  

  

Voor onze opa’s en oma’s wilden we heel graag een kabouterfeest organiseren in het bos.  Door de corona 
konden we jammer genoeg de opa’s en oma’s niet ontvangen maar onze kabouters en reuzen lieten zich 
hierdoor niet tegenhouden om op kaboutertocht te gaan.  We trokken naar het bos om de kabouters te 
zoeken en te helpen.  De kleuters zochten paddenstoelen en kriebelbeestjes, deden een blindenmans-tocht 
door de struiken, maakten het heel stil, zongen en dansten en eindigden met een feestje.    
  

  

  

  



Sinterklaas in de kleuterklas  
   
Op een dag kregen we een bijzondere brief 
van Sinterklaas die een wel heel speciale 
vraag had voor ons. Hij was het beu om elke 
dag al jaren aan een stuk diezelfde mijter te 
moeten dragen. Daarom vroeg hij aan alle 
kleuters om een mijter te maken.  
Dat vonden de kinderen natuurlijk heel tof 
en we gingen meteen aan de slag. Het 
Sinterklaasfeest werd dan ook een heel 
bijzonder feest dit jaar, want Sint en Piet 
kwamen langs in de klassen om de mijter te 
bewonderen en met de kinderen een 
babbeltje te slaan.   
  
 
 

Sint had zijn groot boek mee en wist over al de kinderen iets te vertellen. De kinderen genoten volop van dit 
unieke moment met Sint en Piet en er werd gezongen en gedanst. 
Voordat Sint en Piet vertrokken, moesten de kinderen beloven dat ze flink gingen zijn zodat Sint en Piet 
volgend jaar terug zouden komen.  

 
Krullenbol  
  
In alle kleuterklassen werken we met de methode 
“Krullenbol”. Dit om de schrijf motoriek 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.  
  

  



Advent  
  

Wat is het nog donker als wij toekomen op school. We maken het heel stil en genieten even van de 
rust.  Langzaam gaan de lichtjes aan.  Op de adventskrans mogen er nu al 3 kaarsjes branden.  Wat geven ze 
een mooi licht.  Zo tellen wij samen af naar Kerstmis.  
  

  

Kleuter sportdag  
  

Eind september trokken we terug met alle kleuters naar de grote sportzaal in 

De Panne. We werden opgehaald door het treintje van Arizona en beleefden 

een fantastische dag. We hadden de grote zaal ter beschikking. De kleuters 

konden er bewegen met ballen, hockeysticks, hoepels, … Er werd gedanst, 

gelopen en gesprongen. We hadden een leuke, sportieve dag! Bij het terug naar 

school rijden, alleen maar vermoeide, blije gezichtjes. 

 

iPads in de kleuterklas  
 
In onze klas leerden we werken met een iPad. We leerden QR-codes scannen en konden zo luisteren naar 

Sinterklaas verhalen. In het begin was het een beetje zoeken, maar al vlug hadden we door hoe we de iPad 

best vasthielden om de QR-code te lezen. We leerden ook programmeren. Beginnen bij start en zo een 

parcours uitstippelen. Door pijlen in de juiste volgorde te leggen konden we de juiste weg afleggen. 

 



  
   
 

  



Immaculata in woord en beeld – Lager  

 

Het eerste en tweede leerjaar knutselen erop los.  
 

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar toonden in hun kunstwerk wat ze leerden in de lessen 

verkeer en oriëntatie op de wereld. Ze maakten een skelet, met aandacht voor de lichaamsdelen die ze 

leerden. Hiervoor gebruikten ze kleuren die je goed ziet in het donker. Zo deden we meteen mee met de 

‘Helm Op Fluo Top actie’.  De kinderen van de Marktschool worden graag gezien!  

 

   

Metend rekenen – 1ste en 2de leerjaar 

 

In het eerste en tweede leerjaar wordt er heel wat gemeten. We leren over liter, kilogram en meter. De 

leerlingen maken eerst een schatting en gaan daarna handelend aan het werk. In het eerste leerjaar gingen 

we bijvoorbeeld op zoek naar de grootste leerling. In het tweede leerjaar leerden we hoeveel bekertjes we 

kunnen vullen met 1 liter, hoeveel inhoud er kan in verschillende flessen en nog veel meer dingen. 

 

  
 



Sinterklaas – 3de leerjaar 

Dit jaar hadden we terug hoog bezoek op school, 

namelijk Sinterklaas en Zwarte Piet. We verzamelden 

per klas in de turnzaal, daar brachten we een dansje, 

liedje, gedichtje, tekstje,… voor Sint en Piet. De Sint 

heeft genoten van alle mooie optredens. Het derde 

leerjaar zong het lied ‘Kniktiklaas’ en begeleide het 

met verschillende instrumenten zoals een triangel, 

tamboerijn, castagnetten,… Na het optreden kregen 

we van Zwarte Piet een zakje met daarin heel wat 

lekkers! Vrijdagnamiddag hadden we onze schoen 

gezet, in de hoop dat we nog een cadeautje gingen 

krijgen van de Sint. Op maandag 6 december kwamen 

we in de klas en op onze tafel lag een Sintkoek en een 

beker met chocomelk. Er waren ook nic-nacs 

waarvan we nog lang konden smullen, want we 

kregen een grote zak! Maar in het derde leerjaar 

lagen er geen pakjes in de klas! Was de Sint ons 

vergeten? Waren we stout geweest? Neen hoor! Sint 

en Piet hadden voor ons een rebus voorzien, waarop stond waar we onze cadeautjes konden vinden. We 

konden snel ontdekken waar onze pakjes waren, namelijk in de studieklas. Daar vonden we de zak van Piet 

met daarin een grote doos Lego, een puzzel van de planeten en 2 boeken van Dolfje Weerwolfje. Zo leuk! 

 

 

 

 

 

 



Sinterklaas – 4de leerjaar 

Feesten in de Boare, zat er dit 

jaar weerom niet in.  Zelfs niet 

voor de grote kindervriend.  

Sinterklaas kwam dit jaar naar 

onze turnzaal. Hij wilde graag 

de kinderen echt ontmoeten.  

Mensen met zo’n gezegende 

leeftijd hebben het niet echt 

voor die online toestanden dus 

moest er gekeken worden hoe 

dat dan wel kon.  Gezond, veilig 

en gezellig, zo hadden we het 

voor ogen.  Klasbubbels in de 

goed verluchte turnzaal met 

voldoende afstand bleek de 

oplossing. Elke klas vergastte 

de sint en zijn Piet op iets 

creatiefs, iets muzisch.  

Tekeningen en knutselwerken vormden een mooi decor terwijl de kinderen zongen, dansten, acteerden of 

musiceerden. Het vierde leerjaar bracht enkele sinterklaasliedjes met boomwhackers.  Boomwhackers?, zie 

ik de aandachtige lezer denken.  Jawel, een eenvoudiger woord voor die dingen zijn klankbuizen.  Door de 

verschillende lengte van de buizen hoor je een andere noot als je die buizen aanslaat.  De rest is partituurlezen. 

Gelukkig hebben de noten op de partituur dezelfde kleur als de buizen. Toonhoogte en ritme, een uitdaging 

als een ander.  De sint genoot zichtbaar van de nummertjes en liet zich verleiden tot meezingen. 

 

 



Duinenabdij Koksijde – 5de leerjaar 

Op 9 november trokken 5A en 5B met de tram naar de Duinenabdij te Koksijde. Als echte archeologen 

ontdekten de leerlingen hoe je voorzichtjes voorwerpen kunt opgraven. Ook de ruïnes van de abdij leerden 

ons hoe het leven er in de middeleeuwen verliep. Nadien trokken de kinderen een bruine pij aan om als  paters 

het museum te bezoeken. Stil en in een rij achter elkaar stapten ze rond om te luisteren naar de boeiende 

uitleg van de gids. 

 

 

Zandsculpturen – 5de leerjaar 

We konden in september genieten van prachtig zomerweer. Om elkaar opnieuw wat beter te leren kennen, 

trokken we  de eerste schoolweek naar het strand. In groepjes maakten we prachtige zandsculpturen. We 

bouwden, versieren, creëerden en fantaseerden erop los. Het resultaat kun je hieronder bewonderen. Wij 

hadden in elk geval een hele creatieve en ontspannende namiddag.  

 

 



 

 

Het 5de leerjaar veilig op weg! 

De leerlingen en het 5de leerjaar kregen in september verkeersles van de Politie Westkust. We fietsten onder 

politiebegeleiding naar de basis in Koksijde waar we toonden hoe behendig we zijn met de fiets. Over balkjes 

rijden, slalommen, … Daarna kregen we uitleg over de dode hoek. We mochten in de vrachtwagen zitten en 

zo ervaarden we zelf dat fietsers en wandelaars op veel plaatsen niet zichtbaar zijn voor de chauffeur. Tot slot 

kregen we uitleg over de verkeersregels en verkeersborden op het go-cartparcours. De leerrijke voormiddag 

werd afgesloten met een drankje en we kregen allemaal een fietslampje mee naar huis zodat we ook tijdens 

de donkere winterdagen goed zichtbaar zijn in het verkeer.  

 

 

 

 

 



In de voetsporen van de Tweede Wereldoorlog – 6de leerjaar 

Nadat we in de klas uitgebreid hadden kennisgemaakt met de Tweede Wereldoorlog trokken we op maandag 

29 november naar de Militaire Begraafplaats van De Panne. Gids Johan stond ons op te wachten en loodste 

ons langs de gesneuvelden van WO II. Hij leerde ons met zijn boeiende verhalen en foto’s de mensen achter 

de graven kennen. Zo leerden we ook dat er veel mensen pas na de Tweede Wereldoorlog sneuvelden. Zij 

werkten vaak als ontmijners. Een speciale gedenksteen voor de ontmijners vind je terug op het Jane de 

Launoyplein in De Panne. 

 

Classdojo – 6de leerjaar 

We gingen van start met onze Classdojo in 6A. De eerste opdracht was een feestelijke, en de resultaten 

mogen er zeker zijn! 

Prettige feesten van 6A 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

 

 

 

 

 

Strapdag: stappen en trappen 

Tijdens de Strapdag wordt er extra aandacht gegeven aan het veilig verplaatsen in het verkeer. De kinderen 

worden aangemoedigd om wat meer met de fiets en te voet naar school te komen in plaats van steeds met 

de auto.  

Op de Strapdag mochten alle kinderen hun fiets meebrengen naar school. We maakten eerst een korte 

fietstocht waarbij de gevaarlijke plekken rond school nog eens extra ingeoefend werden.  

Daarna werden de kinderen in groepen verdeeld, waarbij ze telkens opdrachten mochten doen in een 

doorschuifsysteem. Er werd geslalomd, hindernissenparcours gedaan, gefietst over een wip, al fietsend ballen 

in een emmer gegooid…  

De kinderen strapten er die middag op los!  

    

 



 

Fruitbedeling 

Omdat fruit gezond is! 

Elke week komt de fruitboer naar onze school met vers seizoensfruit!  Enkele keren werd het fruit vervangen 

door groente.  Zo passeerden wortelen, appelen, appelsienen, mandarijnen enz. de revue.   Voor veel kinderen 

is dit een aangenaam moment in de week. Meester of juf snijdt appels of sinaasappelen in partjes en iedereen 

neemt wat hij of zij wil of kan eten.  Het is zonde als we zien dat stukken fruit waar nauwelijks van gegeten 

werd, in de GFT-container terecht komen.  Voor andere kinderen die niet zo van fruit houden, is het een kans 

om het te leren eten. 

Dit initiatief bestaat al vele jaren op onze school.  Dit kan mede door de financiële tussenkomst van het 

oudercomité van onze school.  We zijn hen daar dankbaar om! 

 

Nieuws uit de                                                                     klas 

 

In de taalbadklas leren anderstalige nieuwkomers 

Nederlands. Dat doen ze niet vanop hun stoel, maar 

spelenderwijs. Ze springen, lopen, knippen, plakken, 

ontdekken… en leren zo nieuwe woorden. Ook de 

chromebooks en iPads worden gebruikt om Nederlands te 

leren. Ondertussen kunnen de kinderen ook al heel wat 

letters lezen en schrijven. Elke dag zetten ze hun beste 

beentje voor!   

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

 


