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Beste ouders, 

Beste lezer, 

 

Als je deze schoolkrant in handen krijgt, hebben onze 196 leerlingen de VBS Immaculata verlaten (of toch 

bijna) voor een dik verdiende vakantie.  

Ook dit schooljaar werd voor een groot deel bepaald door het corona-virus. 

Aan de ene kant mochten we heel wat zaken niet doen en aan de andere kant moesten we heel wat 

maatregelen volgen.  De gebruikelijke gang van zaken was meestal niet aan de orde.  

Eind januari werd een akkoord bereikt over de versoepeling van de quarantainemaatregelen in de Vlaamse 

scholen.  Jammer genoeg was dit te laat om de sneeuwklassen te laten doorgaan. 

We zijn echter niet bij de pakken blijven zitten.   

Op alle afdelingen werd feest gevierd.  De Centrumschool vertelde het verhaal van “De beer en de piano” en 

op de Marktschool en de Oosthoekschool speelden ze na hun optreden volksspelen.   

Onze oudsten trokken op driedaagse naar Oostduinkerke.  Elke klas kon op schoolreis gaan.  De lagere 

klassen genoten van een Musical in het Plopsatheater.  De leerlingen van de 2de graad legden “Het grote 

voetgangersexamen” af en het 5de leerjaar koos voor “Het grote fietsexamen”.  Leerwandelingen konden 

weer doorgaan.  Leesouders waren opnieuw welkom.  Sportnamiddagen werden weer georganiseerd.  Een 

opsomming die nog veel langer kan duren.  

Het werd plots wel heel druk maar ieder feest, iedere uitstap, iedere ontmoeting was de moeite waard.  

Tien maanden lang zijn we samen op pad geweest. 

We hopen echt – en daar zijn we wel van overtuigd – dat elk kind een grote stap vooruit heeft gemaakt in 

zijn of haar ontwikkeling tot volwassen mens. Tijd om wat uit te bollen en de batterijen weer op te laden. 

Via deze weg wensen we alle leerlingen en ook jullie, ouders, een prettige vakantie.  

Tijd voor wat rust, ruimte om de batterijen weer op te laden om er in september nog een keer keihard 

tegenaan te gaan. 

Geniet ervan! 

 

Jaak Maton & Mieke Geldof 

directieteam 
 

  



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 (1 tot en met 8 juli 2022) en 

vanaf 16 augustus 2022 is het secretariaat elke voormiddag open tussen 09.30 en 

11.30.  

(in de namiddag op afspraak)  Vooraf eens telefoneren is wenselijk. 

U kunt de school ook via e-mail bereiken:  directie@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 op de 

opendeur in augustus of de eerste dagen van september.  

 

Bereikbaarheid van het CLB Veurne-Diksmuide-Westkust  tijdens 
de zomervakantie 2022 
Contactmogelijkheid te Veurne: 
CLB, Oude Beestenmarkt 6, 8630 Veurne 

 058/31 16 14  

Het CLB is open tijdens weekdagen tot en met 14 juli en vanaf 16 augustus en dat 

van 8u30-12u en van 13u-16u00. 

De CLB-chat (www.clbchat.be) is gedurende 

de volledige zomervakantie paraat:  

elke maandag, dinsdag, woensdag en 

donderdag van 14u tot 21u. 

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


Daar gaan ze… 

 

 

 

Klas van juf Myriam en juf Saar 

Abakkali Ziad, Baraka Yasmine, Berteloot Enola, Bourgois 

Jayda, Bugni Melynda, Chouchane Aziz, Dieleman Moira, 

Elias Kyara, Helder Lore, Huys Tahina, Kaszewski Szymon, 

Lerat Lenaëlle, Parrein Virgil, Regheere Lucca, Shapar 

Xander, Ticket Romeo, Vampoulle Andrès, Zabroda Vadim 

klas van juf Caitlin  

Adjaz Hacene, Auvray Lucas, Aziz Ilyas, Bîrca Amber, 

Blondelle Pacôme, Burki Alix, De Bevere Ayla, Ivanov Danail, 

Jirani Naïm, Kabala Néhémie, Karabyt Aline, Maelfait 

Helena, Michel Enzo, Pynebrouck Ymke, Sferlazzo Sarah, 

Stratsaert Lara, Van Camp Sita, Verlande Emerick 

  

We hopen dat je alle fijne momenten 
die je hier meemaakte mee in je rugzak stopt 

en dat ze je vleugels geven om hoog te vliegen, 
om te worden wie je graag wil zijn. 

 
We zullen je missen, 

ons afvragen hoe het met je gaat. 
 

Wie weet kom je nog eens langs 
om te vertellen hoe je het stelt, 

om ons nog eens mee te laten genieten 
van je dromen en hoe ze elke dag 

een beetje dichterbij komen. 
 

Dan wordt ons afscheid straks 
niet alleen vaarwel  

maar ook misschien tot ziens. 



” dank aan … ” 

 

Dank aan ALLE LEERLINGEN die meestal echt wel doen wat van hen verwacht wordt ;-)!  

Bedankt, OUDERS, omdat jullie ons het vertrouwen schenken om mee te werken aan de ontwikkeling van 

uw kostbaarste bezit, uw kind! 

Vooral dank aan ALLE LEDEN VAN ONS OUDERCOMITÉ, die instonden voor het fruit op school, de chocolade 

met Sinterklaas en Pasen, de extra financiële steun voor de schoolreis,  de bar op het schoolfeest. Zij zorgen 

ervoor dat de school financieel wat meer armslag heeft. Jullie doen dat schitterend! 

Het SCHOOLBESTUUR EN DE KLOOSTERGEMEENSCHAP voor hun steun, begrip en vertrouwen. 

Ook zij geven het beste van zichzelf voor onze kinderen :  de LOGOPEDISTEN, het  CLB-TEAM, de 

SCHOOLRAAD, de POLITIE voor onze veiligheid op tal van activiteiten, de GEMEENTELIJKE DIENSTEN: bib, 

OCMW, technische dienst, sportraad, de TRAITEUR en zijn personeel, de LEESOUDERS,… 

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

Onze collega’s uit de SCHOLENGEMEENSCHAP. 

‘Last but not least’ wil ik zeker het hele IMMACULATA-TEAM bedanken.  

Alle leerkrachten en andere personeelsleden die zich dagelijks inzetten voor het welslagen van tal van 

activiteiten die de groei van onze leerlingen bevorderen.  

Onze leerkrachten : juf Evy, juf Mona, juf Delfine, juf Claire, juf Kris, juf Ruth, juf Justine, juf Kaat, juf Eilish, 

juf Shanna, juf Sharon, juf Yenka, meester Frank, juf Elise, meester Joost, juf Cinthia, juf Fien, juf Charlotte, 

juf Myriam, juf Saar, juf Caitlin, juf Djoyce, meester Lars, meester Carl,  priester Jos en zorgcoördinator 

Emmely 

De kinderverzorgster : Sabine 

De administratieve medewerksters : Martine,  Carine en Katrien 

Het dienstpersoneel in de refter : Sabine, Mireille , Rosita, Tmnit, Annie, Marjorie, Joëlle, en Marise 

Het poetspersoneel : Marjorie, Joëlle, Mireille en Nadine 

Klusjesman Dirk 

 

BEDANKT ALLEMAAL!!! 

 

  



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 maandag 29 

augustus 2022 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. 

  



Even vooruitblikken … schooljaar 2022 – 2023 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ma 29/08 Opendeur van 17.00 – 19.00 

do 1/09 Eerste schooldag 

wo 21/09 Pedagogische werkdag 

ma 3/10 VRIJE DAG 

Herfstvakantie 31/10 – 04/11 

vr 11/11 Wapenstilstand 

wo 30/11 Pedagogische werkdag 

Kerstvakantie 26/12 – 06/01 

Krokusvakantie 20/02 – 24/02 

wo 15/03 Pedagogische werkdag 

Paasvakantie 03/04 – 14/04 

ma 17/04 Paasmaandag 

ma 1/05 Feest van de arbeid 

do 18/05 O.H. Hemelvaart 

vr 19/05 Brugdag Hemelvaart 

vr 26/05 Vrije dag 

zo 28/05 Pinksteren 

ma 29/05 Pinkstermaandag 

vr 30/06 Laatste schooldag 



De Fotograaf  
Juf Mona bracht haar fotostudio mee naar de klas. Van de jongsten tot de oudsten, iedereen kon naar 

hartenlust experimenteren met echte fototoestellen. De kleuters hadden het fotograferen snel onder de 

knie en maakten prachtige foto’s net als echte fotografen. Het was ontzettend mooi om te zien hoe de 

kleuters heel snel hun onderwerpen wisten te vinden en mooi wisten te kadreren. Dat leverde unieke foto’s 

op.  

Deze foto’s werden door de kleuters gemaakt! 
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Pasen 
Wanneer je een kleuter in je klas hebt van een kippenboerderij, dan moet je natuurlijk kuikentjes in je klas 

hebben. Edward was dan ook heel fier toen hij op een woensdagmorgen op school aankwam met een doos 

kuikentjes. De kleuters genoten volop van het bekijken en voorzichtig voelen aan de kuikentjes. Na het 

waarnemen van het ei, maakten we heerlijke eiersalade die we lekker opsmulden op toastjes. Iedereen 

knutselde zijn/haar paasmandje en net voor de paasvakantie hadden we een paaseierenzoektocht, waarbij 

de kleuters de paaseieren voor in hun mandje mochten zoeken. 

 

 

 

 

 



Dino’s 
We keerden even heel ver terug in de tijd, de tijd van de dino’s. We maakten 

een dino-hol in de klas, konden dino’s uiteen schroeven en terug in elkaar 

schroeven, fossielen zoeken in het zand… 

Maar het allerbeste… we hebben een dino-ei uitgebroed. Dat was een hele 

belevenis. Elke dag gingen we kijken of het ei al was opengebarsten. En jawel 

hoor, na enkele dagen vielen er stukken van het ei af en kwam er een dino, 

een Tyrannosaurus, uit het ei piepen. Eenmaal uit het ei, moest de 

Tyrannosaurus nog wat groeien. We knutselden ook nog een Stegosaurus en 

maakten allerlei werkjes rond dino’s. 

 

 

Ridders en kastelen 
Wie droomt er nu niet van om een 

echte prinses te worden of om een 

ridder op het witte paard te zijn? 

Voor de oudste kleuters van de 

marktschool werd deze droom 

werkelijkheid. In onze klas werd er 

een echt kasteel gebouwd waar je je 

kon verkleden en kon dineren aan 

een echte koninklijke tafel. Je kon er 

eten uit gouden bordjes en drinken 

uit echte drinkbekers. Aan het einde 

van ons thema kwam er zelfs een 

echte koning op bezoek die iedereen 

tot ridder sloeg. 



 

 

Sporten op blote voetjes 
Om te sporten hebben we niet altijd onze mooiste sportschoenen nodig.  Sporten op onze blote voetjes is 

ook echt superleuk.  Zeker als we op allerlei stapstenen mogen stappen.  Sommige prikken, andere 

kriebelen.  Kunnen we ons evenwicht bewaren?  Een spelletje om te voelen met onze handen en voetjes 

maakt deze leuke turnles helemaal af. 

 



Fietsen op donderdag 
Wij leren fietsten! Elke donderdag namiddag mogen de jongste kleuters van het Marktschooltje hun fiets of 

hun step meebrengen. Op onze speelplaats hebben we lekker veel plaats om te leren fietsen. Tring tring aan 

de kant, want we komen eraan… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kikker vindt een schat 
Wij zoeken de schat!  Net zoals kikker gingen we graven in het zand.  Gelukkig moesten wij niet zo diep 

graven.  Al vlug kwam er een schat naar boven.  We droomden wat er in onze schatkist zou zitten.  

Sommigen droomden over pizza, anderen over snoepjes.  Het waren echter, net zoals bij kikker, hele oude 

stenen, misschien wel van bij de dino’s?  Misschien 

konden we ook kikker vinden?  We trokken hiervoor 

naar de waterpoel in de duinen. Onderweg vonden de 

kleuters allerlei schatten.  Toen we bij de waterpoel 

kwamen zaten onze zakken al vol schatten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Combiwerking 3de kleuter - 1ste leerjaar 
De kinderen van het 3de kleuter kwamen al eens kijken naar hun klas voor volgend jaar, het 1ste leerjaar. Ze 

leerden op een speelse manier de klaswerking kennen. De kinderen werkten rond schrijven, letters en 

cijfers. Ze leerden al hun eerste woordje 'ik' lezen. De kinderen van het 1ste leerjaar stelden met trots hun 

klas voor aan de kinderen van het 3de kleuter.   
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Oriëntatie op de wereld & meetkunde: plattegrond van de klas  
De kinderen van het tweede leerjaar mochten met verschillende materialen een maquette van de klas 

maken. Ze bouwden met Lego, Knexx en Playmobil. Het was wat puzzelen om alle banken op de maquette 

te krijgen.  

 

De Pianomobiel 
De kinderen van het eerste en tweede leerjaar kregen een initiatie piano spelen. Alle kinderen mochten op 

bezoek bij juf Veerle in de Pianomobiel. Juf Veerle heeft haar mobilhome omgetoverd tot een pianostudio. 

De kinderen leerden allemaal één of meerdere liedjes spelen. Ze deden dit allemaal heel goed, ze kregen 

zelfs een pianodiploma.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Lezen is leuk ! 
Bedankt aan de leesbegeleiders die de kinderen van het 1ste en 2de leerjaar op weg helpen in de boeiende 

wereld van boeken!   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolfeest marktschool 
“Het leukste schoolfeest ooit!” zo benoemden de kinderen 

van de marktschool dit jaar hun kinderfeest.  Op een 

zonnige zaterdag mochten ze met hun spelletjeskaart tal 

van volksspelletjes uitproberen.  Ze konden een leuke prijs 

uitkiezen en er was zelfs een springkasteel.  Een groep 

kinderen uit het 5de en 6de leerjaar mochten de spelletjes 

begeleiden en dat deden ze vol enthousiasme.  De ouders 

en andere familie konden ondertussen genieten van een 

drankje en een lekker dessert.  We danken graag ook de 

ouders die na het feest hielpen met het opruimen.   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schoolreis 1ste graad 
Het 1ste en 2de leerjaar ging op schoolreis naar kijkboerderij ‘Hof Ter Pierlapont’, maar ze deden meer dan 

kijken alleen natuurlijk!  Alle dieren werden door de kinderen getrakteerd op een lekker hapje, angsten 

werden overwonnen bij een ritje op het paard, er werd gesprongen en geslingerd in het stro, broodjes 

werden gebakken.  Het pierlapad werd afgestapt tot aan de grote vijver en ijsjes werden gulzig gesmuld.  Ze 

sloten af met een ritje op de huifkar van boer Sam.  Het was een fijne, zonnige dag vol lachende gezichten. 

  

Het Grote Voetgangersexamen voor de tweede graad 
Tijdens het schooljaar hebben de leerlingen van het derde en vierde leerjaar flink geoefend om veilig te 

kunnen stappen in het verkeer. 

Op maandag 30 mei was het een spannende dag voor hen. De leerlingen namen deel aan het Grote 

Voetgangersexamen. Hiervoor moesten ze enkele vaardigheden kunnen zoals: 

• Rond een hindernis stappen die de stoep helemaal verspert 

• Oversteken op een zebrapad 

• Oversteken tussen geparkeerde auto’s 

• Oversteken op een kruispunt met een agent 

 

De jongens en meisjes deden dit goed en wie geslaagd was, kreeg een brevet.  



      

Schoolfeest: de beer en de piano 
Op zaterdag 30 april 2022 was het zo ver. De kinderen mochten het beste van zichzelf laten zien op het 

podium van  ‘De Boare’. Het werd een mooie show waarbij de leerlingen van het derde leerjaar tot en met 

het zesde leerjaar het publiek meenamen in het verhaal van ‘De beer en de piano’. Een vriendschapsverhaal 

overgoten met een vleugje muziek. Van woordkunst tot dans en muziek. Het passeerde allemaal de revue. 

Afsluiten kon met een berenburger of een berenworst op de barbecue. Nogmaals proficiat aan alle 

stralende leerlingen en alle aanwezige ouders, familieleden, vrienden en sympathisanten. Het was een 

wondermooi schoolfeest. 

 

 



Schoolreis derde en vierde leerjaar naar de zoo van Antwerpen 
Al wekenlang keken onze leerlingen hiernaar uit. Met kleine oogjes, bange hartjes en aarzelende glimlachjes 

stapten ze op de trein richting het verre Antwerpen. Nog een enthousiaste zwaai naar mama of papa en weg 

waren we. Eens aangekomen in het prachtige Centraal Station van Antwerpen gaven ze hun ogen de kost 

aan al die pracht en praal. We hielden een halt in de wondermooie inkomhal en zongen daar ons 

schoolfeestlied ‘Je bent een vriend van mij’, uit volle borst. De mooie architectuur bracht ons zo verder tot 

bij de zoo van Antwerpen. Onze gidsen loodsten ons doorheen de meest bijzondere dieren van de zoo. De 

groep van de ‘creepy griezelbeesten’ kon heel wat engerds van naderbij bekijken en ze mochten zelfs een 

slang aanraken! Even spelen op een speelplein en genieten van mama’s of papa’s picknick hoorden daar 

natuurlijk ook bij. Na de middag mochten we met onze juf en meester de zoo verder verkennen. Het werd 

een boeiende en bijzondere dag voor elk kind. 

 

De milieuboot 
Vrijdag, 10 juni, de dag om “alles” aan de werkelijkheid te toetsen.  We vonden een aantal ouders bereid om 

ons naar Diksmuide te brengen.  Ja, daar begint onze tocht. 

Diksmuide: de IJzertoren, de Dodengang, het manneke uit de mane, de boterstad, de Handzamevaart en … 

de IJzer.  De IJzer is dan ook de reden van ons bezoek aan de Boterstad.  We varen vanaf de Dodengang 

stroomafwaarts in de richting van Nieuwpoort.  Onderweg nemen we staaltjes water en onderzoeken hoe 

gezond de rivier is. Is er veel zuurstof in het water?  Is het water erg vervuild? Welke waterdiertjes vinden 

we terug in het water?  

We proberen ook watervogels te spotten: reigers, oeverzwaluwen, waterhoentjes, een fuut en allerlei 

eenden.  De planten die we in de klas leerden, zoeken en vinden we ook.  Daarnaast is er het landschap, de 



Polders. Hoe mooi is dat?  Op de velden zien we heel wat gewassen: graan, aardappelen maar ook bieten, 

maïs. 

We onderzoeken en verkennen heel wat om goed te begrijpen hoe we beter voor onze planeet kunnen 

zorgen. 

 

Mooimakers 
Opgeruimd staat netjes! Dat geldt ook voor onze 

speelplaats.  Wist je dat we met alle klassen om de beurt 

onze speelplaats afvalvrij maken?  Dat doen we met de 

afvalgrijpers van ‘Mooimakers’.  Wanneer we het 

rondslingerende afval oprapen, komt het erop neer om 

het dan nog goed te sorteren.  Sinds dit schooljaar mag er 

heel wat meer in de blauwe container, de PMD-container.  

Fruitafval mag in de groene GFT-container en er blijft nog 

altijd afval over dat niet kan gerecycleerd worden.  Dat 

hoort thuis in de zwarte restafvalbak.  

 

 

 

 

 

 

 



wafels bakken 
Dat wafels bakken kinderspel is, bewijzen de kinderen van het vijfde leerjaar. Ze leren in de lessen wiskunde 
hoeveelheden vergelijken en verhoudingen aanpassen. Heb je nu meer ingrediënten nodig als je voor meer 
kinderen wafels moet bakken? En hoeveel precies? Hoe pas ik het recept aan? En duurt het even lang als je 
je deeg met 3 wafelijzers bakt dan wanneer je het maar met één kan bakken? Veel rekenproblemen 
oplossen en  er zeker in slagen lekkere wafels te bakken, maar ook op te smullen. Smakelijk! 
 

 

 
 



striptekenaar 
 
In het gemeentehuis van De Panne ontmoetten de 
kinderen van de derde graad striptekenaar CONZ 
(Constantijn van Cauwenberge). Hij wou al van kleinsaf 
aan striptekenaar worden. Na zijn studies aan Sint-
Lukas te Brussel en een reeks publicaties in de 
stripmagazines Demo en Ink debuteerde Conz in 2004 
met het bekroonde album ‘Toen ik nog Baas van de 
Wereld was’. Conz leert onze kinderen in één 
namiddag hoe ze het hoofd van een stripfiguurtje 
kunnen tekenen. "Denk aan de vorm van het hoofd, de 
neus, de oren, het haar en de mond," vertelt hij 
honderduit. "Het is belangrijk dat je het gezicht een 
emotie geeft en dat je je eigen fantasie de vrije loop 
laat!" 
 

 

 

 

 

 



Lou (9) is Kinderkrak in De Panne 

Als kleine uk van 2,5 jaar kreeg Lou Ingouf (9) een 

speelgoedpianootje, maar toen hij wat later op de echte, 

levensgrote piano van zijn meter voorzichtig elke toets 

uitprobeerde, genoot Lou van elke klank. Hij moest nog even 

wachten voor hij bij juf Veerle Elst naar de muziekles mocht. 

“Het eerste jaar notenleer mocht ik overslaan, en wat er in 
het beginnersboekje stond, zei me niks, want ik wilde 
Bohemian Rhapsody leren spelen”, lacht Lou. “De juf zei dat 
dit nog veel te vroeg was, dus dan heb ik het maar op eigen 

houtje geleerd. Als ik iets in mijn hoofd heb, dan doe ik alles om dat te bereiken! Ik kreeg van mijn ouders 
mijn droompiano, en achter het klavier voel ik me happy. Ik probeer alles na te spelen wat ik graag hoor, en 
dan geef ik er dikwijls mijn eigen interpretatie aan. Soms maak ik zelf liedjes. Ik dacht dat ik me op een 
podium onwennig zou voelen. Tot onlangs op het schoolfeest… en daar heb ik blijkbaar het publiek 
ontroerd. Mijn podiumvrees heb ik nu overwonnen, en ik vind het leuk om de reacties van mensen te zien. 
Intussen ben ik ook met gitaar begonnen, want bij een podiumconcert hoort bijna altijd een gitaar. Maar er 
zijn nog meer dingen die ik leuk vind: basketten en fietsen… Later zou ik graag ingenieur worden en dingen 
uitvinden die met muziek te maken hebben.” 
 
 Bron: Het Wekelijks Nieuws 
 

POST UIT LEISELE 
De leerlingen uit het 5de leerjaar schreven tijdens de taallessen een brief naar de leerlingen uit het 5de en 6de 

leerjaar van de VBS De Libel uit Leisele. De leerlingen kozen een jongen of een meisje met wie ze graag 

wilden corresponderen. Daarna sprokkelden we ideeën voor onze brief. We stelden ons voor, vertelden 

over onze huisdieren, ons lievelingskleur en ons lievelingseten.  

We schreven onze brieven heel netjes uit, versierden ze nog wat en leerden welke gegevens je op de omslag 

schrijft. Ziezo, onze brieven waren klaar voor vertrek.  

Enkele weken later kregen we post terug. Vol spanning openden we de brieven van onze pennenvrienden -

en vriendinnen! Wat een fijne ervaring! 

 



EHBO: dat kunnen we!  
In het 5de leerjaar leerden we in de lessen wereldoriëntatie over voeding, de 

spijsvertering, de ademhaling en de bloedsomloop.  

Op het einde van deze lessenreeks kwam de mama van Dieuwke ons met veel 

enthousiasme uitleggen hoe we de eerste zorgen moesten toedienen bij een 

ongeval. We luisterden geboeid naar de uitleg en daarna mochten we alle 

tips in de praktijk brengen. We leerden hartmassage toedienen op een pop. 

Als het lichtje groen kleurde, deden we het goed! Daarnaast leerden we ook 

hulp inroepen van omstaanders of de hulpdiensten, het bewustzijn van de 

patiënt controleren en het AED toestel bedienen.  

Het was een hele leerrijke namiddag! Dank je wel Isabelle voor de duidelijke 

en interessante uitleg.  

  

 

 

  

 

 

 

 

Het zesde leerjaar op 
driedaagse 
Begin mei vertrokken we met 

de zesdeklassers op 

driedaagse. We fietsten 

richting Oostduinkerke waar 

we logeerden in 

jeugdherberg ‘De 

Peerdevisser’. We mochten 

er onze kamer inrichten (jaja, 

ook zelf ons bed opmaken) 

en voelden ons er meteen 

thuis. We genoten er van 

heerlijke maaltijden, samen 

buitenspelen of gewoon even 

tot rust komen. Overdag 

fietsten we naar The Outsider 

Coast voor supercoole activiteiten: een marinierspiste, Laser Battle en Island Trophy. Na een heerlijke 

maaltijd sloten we onze avonden af met een wandeling of een spannende quiz. De laatste dag speelden we 

een oriëntatiezoektocht en werden we ’s middags verwend met frietjes en frikandellen. We hadden er de 

tijd van ons leven! 

 



Schoolreis derde graad 

Donderdagochtend 28 april stapten we op de trein richting Antwerpen. Bij aankomst wandelden we naar de 

Grote Markt, de start van onze stadszoektocht. In kleine groepjes verkenden we de stad met behulp van Vos 

Antigoon die ons heel wat leuke weetjes meegaf. ’s Middags genoten we in het zonnetje van onze picknick. 

Na de middag werden we verwacht in het Chocolademuseum waar we heel wat bijleerden over het proces 

‘van boon tot chocolade’. Natuurlijk kon een echte proefsessie hierbij niet ontbreken. ’s Avonds keerden we 

moe maar voldaan terug richting De Panne. 

 

Plusklas 
In de Centrumschool organiseren we op donderdagnamiddag de Plusklas.  

Je hoort het al in de naam.  Dit is een klas voor kinderen die net dat 

tikkeltje meer aankunnen en graag eens een opdracht krijgen waar ze 

hun tanden in kunnen zetten.  Zelfstandigheid en doorzetting is zeer 

belangrijk in de Plusklas. 

We werken hiervoor met verschillende thema’s.  De kinderen uit de 

derde graad konden hun tanden zetten in de Olympische Spelen, De 

Middeleeuwen, België en kunst.  Voor de tweede graad waren de 

opdrachten wat avontuurlijker of speelden ze zich af in en rond de 

keuken. 

Kan jij deze opdracht oplossen? 


