
    
     
 
 
 
 

 

           Basisschool IMMACULATA De Panne 

Kerstkrantje  

 

Ook al kreunt de wereld 
 

onder teveel aan 
oorlog en miserie 
onrecht en pijn, 

 
er blijft hoop dat het Leven 
zich steeds weer vernieuwt  

en verder groeit. 
 

In dit vertrouwen vieren we samen 
de Liefde en het geloof in elkaar. 

Zalig Kerstmis! 
 

Dat we elkaar verder mogen dragen in het nieuwe jaar. 
 

Voor iedereen, aangename en deugddoende feestdagen. 
 

Jaak Maton & Mieke Geldof  
Directieteam 

  

Vrije Basisschool Immaculata 

Kerstkrantje 2022 

E. d’Arripelaan 2  ”Centrumschool” 

Meeuwenlaan 2 “Marktschooltje” 

Noorddreef 2 “ Oosthoekschooltje” 
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Reeds gekende data voor 2022 …  

  

JANUARI 

ma 9  Instapdatum  

di 17 OUDERCOMITÉ Vergadering OC om 19.00 

wo 25 3KL + 1STE GRAAD Dansinitiatie van 13.30 – 14.30 

wo 25 2DE + 3DE GRAAD Dansinitiatie van 14.30 – 15.30 

FEBRUARI 

wo 1  Instapdatum  

ma 6  Proefwerken 1ste leerjaar (06/02 – 10/02) 

do 9 OUDERCOMITÉ Valentijnsactie 

wo 15  Oudercontact 1ste leerjaar 

za 18  Krokusvakantie 18/02/2023 – 26/02/2023 

ma 27  Instapdatum  

MAART 

di 7 6DE LEERJAAR Sneeuwklassen – 6 tot 13 maart 2023 - Zinal. 

wo 15  Pedagogische werkdag = vrije dag 

di 28 OUDERCOMITÉ Vergadering OC om 19.00 

wo 29 LAGER Interscholencup voetbal 7/7 van 13.30 - 15.30 

APRIL 

za 1  Paasvakantie 01/04/2023 – 16/04/2023 

ma 17  Instapdatum  

vr 28 LAGER Schoolreis 

MEI 

ma 1  Feest van de arbeid = geen school 

za 6  Vormsel om 10.30 

di 9 OUDERCOMITÉ Vergadering OC om 19.00 

wo 10 LAGER Estafetteloop van 14.00 tot 15.00 

do 18  O.H. Hemelvaart 

vr 19  Brugdag Hemelvaart 

ma 22  Instapdatum  

vr 26  Vrije dag 

zo 28  Pinksteren 

ma 29  Pinkstermaandag 

JUNI 

do 1 EDA – ML – ND Klasfoto + groepsfoto 6de leerjaar 

za 3  Eerste Communie 

wo 7 LAGER Kykhillrun van 13.30 tot 14.30 

wo 7 OUDERCOMITÉ BBQ en dansavond om 17.00 



vr 16 KLEUTER Schoolreis 

ma 19  Proefwerkenweek (19/06 – 23-06) 

wo 28  Oudercontact 

do 29  Oudercontact 

do 29  Proclamatie 6de leerjaar om 19.00 

 

Let wel dat de aangegeven datums altijd onder voorbehoud zijn. 

ML: Marktschool 

ND: Oosthoekschool 

EDA: Centrumschool 

 
 

Nog meer info op: www.immaculatabasisschool.be  
 

In de kijker  

 

Naast de leerkrachten, een kinderverzorgster, 
administratieve medewerkers, 
beleidsmedewerkers en directie 
zijn nog  10 personen in de weer voor een vlotte 
organisatie van het dagelijkse leven in de school.  
  
Marise en Marjorie bedienen de kinderen in de 
refter van de Marktschool. 
  
Joëlle bedient de kleutertjes in het 
Oosthoekschooltje.  
  
Mireille, Marc C., Annie R.,  Rosita en Annie S. zijn 
de restaurantmedewerkers in de Centrumschool.  
  
Marc A. 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.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.immaculatabasisschool.be/


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 donderdag 5 januari 2023 van 8u30-12u en van 13u30-
16u30.  
 

 

 

Eerste communie – Vormsel 2023 

 
 
EERSTE COMMUNIE 2023 -> zaterdag 3 juni 2023 om 10.30 in de OLV-kerk De Panne 
 
VORMSELVIERINGEN 2023 -> zaterdag 6 mei 2023 om 10.30 in de OLV-kerk De Panne 
 
Contact: stephan.houtman@me.com 
0477 44 35 36 
www.parochiesdepanne.org 
 
 

  



Immaculata in woord en beeld – Kleuter 

Krullenbol 

Zowel bij de jongste als bij de oudste 

kleuters 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.  

 

Paddenstoelen 

Bij ons in het Oosthoekschooltje zien we niet enkel 

hele grote paddenstoelen in de duinen of het bos.  We 

kunnen er zelfs plukken en opeten in ons tuinhuisje.  

Wij hebben namelijk een paddenstoelenkweekkit.  

Voor de herfstvakantie waren de paddenstoelen nog 

een beetje te klein om te eten maar wanneer we dan 

terugkwamen na de vakantie, hadden we plots 

reuzegrote paddenstoelen.  De kleuters sneden de 

paddenstoelen in kleine stukjes, braken en klutsten de 

eitjes en bakten lekkere omeletjes met champignons.  

De kleuters smulden hun buikje rond. 

 

 



Turnen in het Oosthoekschooltje 

Ongelooflijk hoe enthousiast de kleuters telkens zijn voor de turnles.  De turnles draait natuurlijk rond 

bewegen maar tijdens dat bewegen werken we met heel veel werkvormen die we goed kunnen gebruiken.  

Zoals: terug achteraan aansluiten, niet voorsteken, een kring maken, onze plaats terugvinden, groepjes 

maken, doorschuiven...  Ook begrippen komen vaak aan bod.  We doen dit door heel veel spelletjes te 

spelen maar ook door veel te oefenen in bewegingsposten en nu doen we zelfs al soms wedstrijdjes zoals 

estafette.  Wat leuk om te zien hoe de kleuters supporteren voor alle vriendjes.  

 

Strappen 

Even vreesden we dat onze strapdag in het water ging vallen maar de weergoden waren ons goed gezind.  

Met een ferme bries in de rug of in het gezicht konden de kleuters fietsen op het fietsparcours.  We begaven 

ons ook eens buiten het schoolterrein en gingen fietsen op straat, heel veilig natuurlijk want de kleuters 

waren vooraf enkele heel belangrijke verkeersregels aangeleerd (en we hadden de straat afgezet).  Hun pret 

kon niet op, toen we ook nog eens rond het speelpleintje gingen fietsen.  Bes en Octopus hielden alles goed 

in het oog en waren opgelucht dat er geen ongevallen gebeurden. 

 

 



Buitenleren: op stap met de herder. 

Elk jaar trekken we de duinen in, op zoek naar de herder en z’n 

schaapjes.  Wij mogen dan een stukje meetrekken met de 

schaapjes en zien hoe de herdershond de kudde bij elkaar houdt.  

Dit jaar waren er ook geitjes mee.  Het waren echte acrobaten.  

Voor een lekker blaadje, klimmen ze zelfs in de boom. 

 

 

  

Oma- en opafeest 

Voor onze opa’s en oma’s werkten we rond het verhaal: “nieuwe 

laarzen”.  De kleuters toonden met heel veel trots wat ze allemaal kunnen 

met hun laarzen.  Ze dansten, zongen en stapten, schopten, klommen... 

Het werd een echte show waar we allemaal veel plezier aan beleefden.  

Een geschenkje voor onze grootouders mocht natuurlijk niet ontbreken. 

 

 
 
 
 



Naar het park 

Met de kleuters van de Marktschool trokken we op een mooie herfstdag naar het park. 
We zagen dat de blaadjes aan de bomen aan het verkleuren waren en er lagen ook al een heleboel blaadjes 
op de grond. De mooiste blaadjes namen we mee naar de klas. We zochten ook naar kastanjes. Die waren 
wat moeilijk om te vinden, maar na goed zoeken vonden we er enkele. We hebben ook helemaal naar het 
uitzichtpunt gewandeld. Als je goed keek, kon je de zee in de verte zien. 

 

Voorleesweek 

Voorlezen is heel gezellig. Tijdens de voorleesweek 

hebben we naar veel verhalen geluisterd. Verhalen met 

veel prenten, moeilijke verhalen, verhalen in een andere 

taal. We hadden zelfs een hele enthousiaste mama van 

Lyam op bezoek in de klas die een verhaaltje in het Frans 

kwam vertellen. Enkele kinderen konden heel goed 

meevolgen, voor de andere kinderen vertelden we het 

verhaal nog eens opnieuw in het Nederlands en 

tekenden we het verhaal uit. Ook de nonkel van Liv was 

een hele goede verteller. Die kwam naar onze klas om 

enkele van Livs lievelingsverhalen te vertellen. Elana 

bracht haar lievelingsboek mee. Een heel mooi verhaal 

waar we ook geboeid naar luisterden. Een bezoekje aan de bieb mocht ook niet ontbreken. 



 

 

 

 

 

 



Er was eens… Hansje en Grietje 

Op de Oosthoekschool werkten we rond het sprookje Hansje en 

Grietje. De kleuters waren erg gefascineerd door het sprookje. 

Grote vreugde wanneer we een peperkoeken snoephuisje 

gingen maken. De kleuters van het 1ste en 2de kleuter maakten 

het speculaasdeeg. Het deeg werd in de vorm van 2 huisjes 

gesneden en gebakken. De 3de kleuterklas mocht de huisje 

versieren met allerlei snoep. 

En dan… smullen geblazen natuurlijk! 

 

Kleutersportdag 

Op vrijdag 30 september vertrokken de kleuters van de 

Oosthoekschool en de Marktschool met het treintje 

naar de grote sportzaal op de Oosthoek. Iedereen had 

zijn/haar lunch bij en sportkleren aan. De kleuters 

konden, rennen, voetballen, hockeyen, racketbal 

spelen en in de namiddag konden ze ravotten op het 

buitenspeelplein. Van al dat sporten en ravotten word 

je natuurlijk heel erg moe, maar de kleuters hadden 

het hele weekend om uit te rusten. 



 



Immaculata in woord en beeld – Lager 

Strapdag 

 

Op vrijdag 16 september was het Strapdag. Een dag waar alle 

leerlingen naar uitkijken. Op deze dag mogen de kinderen stappen 

en trappen. Ze worden aangemoedigd om meer met de fiets of te 

voet naar school te komen in plaats van met de auto. De leerlingen 

van de 1ste graad moesten eerst hun stuurvaardigheid tonen. Zo 

moesten ze slalommen tussen kegels, het remmen en terug 

vertrekken oefenen, een grote en een kleine bocht nemen, …  Ze 

deden dit allemaal met een glimlach op hun gezicht.  

 

  

 

Fruitdag 

Op woensdag krijgen wij allemaal een lekker stuk fruit of groente omdat het dan 

fruitdag is. We kregen al heel wat lekkers: appel, bloemkool, wortel, komkommer, 

mandarijn, druiven,… . 

Hierbij een grote dankjewel voor het oudercomité en de directie om dit voor ons 

te betalen zodat wij kunnen genieten van al dat lekkers en de extra vitamientjes! 

 

 

 

 

 

 



Week van het bos – paddenstoelen 

 

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar gingen samen op verkenning in het Calmeynbos. We 

leerden heel wat over paddenstoelen (Zijn ze giftig of niet? Uit welke delen bestaat een paddenstoel? …). 

Met hun zoekblad gingen ze op speurtocht naar bladeren, vruchten en noten. Enkele kinderen ontdekten 

een kikker in het bos. Alle kinderen waren enthousiast om de kikker eens van dichtbij te bekijken. Zo leerden 

we de bijzonderheden van het bos kennen. In de muzische les ging het tweede leerjaar aan de slag met de 

verschillende bladeren die we in het bos vonden.  

 

          

De bostentoonstelling 
 
Het derde leerjaar werkte, leerde en creëerde voor de 
herfstvakantie rond het bos. Ze bekeken 
paddenstoelen, spinnen, de samenstelling van het bos, 
verschillende soorten blaadjes. Het bos werd helemaal 
binnenstebuiten gekeerd. De leerlingen wilden heel 
graag hun onderzoek- en kunstwerken rond het bos 
laten zien, dus besloten we een heuse tentoonstelling 
te organiseren voor de kinderen en leerkrachten op 
school. 
 
Met veel goede moed, wat zenuwen en een goede 
uitleg over hun werk stond de klas klaar 
om 4, 5 6A en 6B te ontvangen. De toeschouwers 
hadden heel wat extra vragen voor onze 
tentoonstellingshelden in petto. Zelfs directeur Jaak 
kwam onze tentoonstelling bezoeken! 
Donderdagnamiddag 27 november werd er met veel 
trots gepraat en uitleg gegeven over de paddenstoel 
die ze maakten, hun bos met de verschillende lagen en 
hun kunstig Baardbosmannetje dat ze creëerden in de 
voorbije weken. Het was best een vermoeiende 
opdracht voor onze jonge helden, maar wat een leuke 
afsluiter voor dit thema! 



Het bos  

We leerden in de klas over het bos en terwijl we bezig waren met dit thema was er 

ook Week van het bos. Het ideale moment om naar het bos te gaan. We stapten 

van school naar het Calmeynbos. Daar aangekomen kregen we verschillende 

opdrachten: zoek 5 verschillende bladeren, paddenstoelen bekijken, vruchten 

zoeken van bomen,… Op het einde van de uitstap hielden we nog een bosrace. Dit 

kwam goed uit dat we een stukje moesten lopen want het begon toen goed te 

regenen maar dit vonden wij niet erg! 



     

  
Ik plantte ne keer patatten 
 
Aardappelen, je kan er veel over vertellen.  Op foto’s kan je zien hoe 
ze groeien.  Eerst een kleine pootaardappel in het voorjaar, een 
bloeiende plant in de zomer.  In het najaar, een verdorde plant met 
heel veel knollen in de grond, een voorraad voor de hongerige magen 
in de winter.  Naast de foto’s zijn er nog de filmpjes op youtube en op 
beeldbank. Niets maar dan ook niets kan aan het waarnemen met 
zoveel mogelijk zintuigen, ter plaatse op het aardappelveld. Het 
vierde leerjaar mocht op aardappeloogst.  Enkele chauffeurs 
brachten de gelaarsde leerlingen naar Beauvoorde waar een 
reuzengrote machine de aardappelen rooide.  Machinaal ging heel 
wat vlugger dan met de handen in de aarde wroeten. 
In onze klas ligt nog steeds een voorraadje.  Hopelijk mogen we gauw 
de friteuse van de schoolkeuken gebruiken om die aardappelen te 
proeven. 
  

American Games 

Het vijfde leerjaar trok naar de sportzaal van Veurne voor de 

American Games, georganiseerd door MOEV. Met ‘American 

Games’ wil MOEV op een halve dag zoveel mogelijk kinderen 

boeien met werp- ,slag- doel- en trapspelen aan de hand van 

materialen uit baseball, American football, frisbee, kin-ball…  

Er werd in 3 verschillende zalen geoefend:  

1. Baseball: werpen, slaan en vangen 

2. Sportspelen: De kinderen speelden samen met en tegen elkaar.  

3. Breek een record: De kinderen voerden in kleine groepjes, 
zelfstandig opdrachten uit. Daarbij konden ze telkens knikkers 
verzamelen. Onze klas deed het supergoed want we verzamelden 
de meeste knikkers!   

Het werd een leuke én bovenal heel sportieve ochtend.  

 



Educatief natuurbeheer 

Het vijfde leerjaar neemt dit schooljaar deel aan een project van natuurpunt: educatief natuurbeheer.  

‘Educatief Natuurbeheer’ vertrekt vanuit de beleveniswereld van het kind. Het is een ervaringsgericht 
project waarmee ze de kinderen warm willen maken voor natuur. Al doende leren ze dit schooljaar in het 
project over de wondere wereld van kruiden, vlinders, mieren, het waterleven, vogels en imposante 
bomen… 

Onze vrijwilliger Johan komt dit schooljaar drie keer langs. We hebben al twee sessies achter de rug. In de 
eerste sessie trokken de kinderen naar de Houtsaegerduinen om er beheerwerk uit te voeren. Om het 
duinengebied te kunnen behouden, moesten ze de jonge wilgenbomen uitspitten. Enkele weken later kwam 
Johan naar de klas om ons via een interactieve presentatie uitleg te geven over de natuur van vroeger, de 
natuur van nu en wat er allemaal veranderd is. In april volgt nog een derde contactmoment. Daarin gaan we 
op een natuurontdekkingstocht. 

 

Advent 

Voor de adventsopening brachten we het eerste deel van het verhaal van Robby als 

toneel. Digitaal is het nieuwe normaal en schept veel mogelijkheden, maar creëert 

ook ongelijkheden. Daar willen we tijdens deze adventsperiode graag even bij 

stilstaan. De rest van het verhaal beluisteren we in de klas.  

 

 



De Tweede Wereldoorlog 

Naar aanleiding van ons werothema over de Tweede Wereldoorlog brachten we een bezoek aan de 

Atlantikwall in Raversijde, een van de best bewaarde restanten van de Duitse verdedigingslinie. Daar 

vertelde een gids ons meer over de kustverdediging en het dagelijkse leven tijdens WO II. We leerden 

ontzettend veel bij. Na de picknick en een speelmoment op het strand bracht de kusttram ons terug naar De 

Panne. 

 

Cirque du soleil 

Om een goed beeld te krijgen van de 'kubieke meter' slagen de kinderen van 

6A erin om allemaal (!!) in het opgestelde voorbeeld te kruipen. Ze spreken 

af wie onderaan, tussenin en bovenaan zou zitten-liggen-hangen-... met 13 

leerlingen in die kubieke meter! Sommigen wanen zich als echte acrobaat in 

Cirque du Soleil!  

 

 

 

 

 



Op ontdekkingstocht in de school 

De leerlingen uit de taalbadklas leerden de school kennen. We gingen langs bij de directeur, waar we een 

babbeltje sloegen. Op de speelplaats deden ze lekker gek en aan de kapstok bleven ze bijna hangen. Op het 

einde wilden ze bijna niet meer weg uit de turnzaal.  

Nadien gingen ze zelf nog met de IPad op ontdekkingstocht. Ze stelden de verschillende plaatsen op school 

aan elkaar voor. Ook de juf leerde bij, want wist jij al hoe we toilet zeggen in het Pasjtoe (een taal uit 

Afghanistan)? /tasjnaab/  En dat heel wat Oekraïnse woorden op Nederlands lijken? Zo zeggen we tegen 

evenwijdig /parallelli/.  

 

 

 

 

 

 

 



Sportsnack 

Voor de leerlingen van de lagere school is er sinds dit jaar de kans om een extra uurtje te sporten. Op 

maandag en donderdag krijgen de leerlingen die willen een extra uurtje turnen. Tijdens dit uurtje staat 

vriendschap en plezier centraal. Er worden veel wedstrijdjes in verschillende sportdisciplines gespeeld. Ook 

na nieuwjaar staan er nog 3 lessenreeksen gepland.  

 

Sportlessen 
 

Tijdens de turnlessen na de herfstvakantie stond het thema 

balanceren op het programma. Hierin waanden onze leerlingen zich 

tot echte acrobaten. Lopen op stelten, op een bol, op een ton en over 

een smalle paal was voor onze leerlingen geen enkel probleem. Elkaar 

helpen met tips was dan ook aangeraden!  



 

Toon je sportclub 

Tijdens de maandopening in september werden de sportclubs van 

onze leerlingen weer in de spotlights geplaatst. Enkele 

ambassadeurs toonden met veel plezier hun sportclub. Alle 

leerlingen mochten een kijkje nemen bij de verschillende 

sportclubs. 

Sportdag 

Tijdens de schoolsportweek stond onze jaarlijks sportdag op het 

programma. In samenwerking met de sportdienst De Panne werd 

weer een leuk aanbod voor alle leerlingen voorzien. Billekarren, 

eenwielers, lasershooting, archery tag, klimmen, yoga en 

mountainbiken zijn een kleine opsomming van alle sporten die aan 

bod kwamen. Er waren dan ook alleen maar blije gezichten te zien 

in en rond de sporthal van De Panne.  



 

Oudercomité, dank je wel!  

Onze jaarlijkse koekenverkoop in oktober is ondertussen een vaste waarde bij ons op school. Al onze 

leerlingen, van de kleinste kleuters tot de zesdeklassers zetten zich in en verkopen koeken ten voordele van 

de school. Ook dit jaar was dit weer een groot succes! 

Als bedankje voor de goede verkoop, trakteerde het oudercomité alle leerlingen op een lekker aperitiefje. 

Je ziet de kinderen smullen en genieten!  

Santé, op een gelukkig en gezond 2023! 

 

 

   


