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Beste ouders... 
 

Hier zijn we al weer met de eerste schoolkrant van dit schooljaar.  

Het schooljaar 2019 – 2020 is ondertussen al een heel stuk gevorderd. 

 

Deze laatste maand en de laatste weken van het jaar brengen altijd een gezellige drukte 

met zich mee en is met de jaarwisseling in het vooruitzicht de periode om goede 

voornemens uit te spreken. 

 

In 2020 hopen we om, net zoals de voorbije jaren, samen met de kinderen te werken 

binnen een veilige en positieve leer- en leefomgeving. Het in gebruik nemen van drie 

nieuwe klassen en een nieuwe turnzaal is hier een prachtig voorbeeld van. 

 

Hier stopt het nog niet! Volgens de planning starten we in september 2020 met een 

totaal vernieuwde kleutergang en kleuterklassen. De vooruitzichten blijven dus 

veelbelovend. 

 

Investeren in stenen is belangrijk maar investeren in kinderen is nog belangrijker. 

Daarom zijn we dit schooljaar ook gestart met een traject onder leiding van Els 

Smekens, auteur van het boek “De klas van (n)u.”  De kinderen in onze klassen zijn even 

divers geworden als bonte bloemen. Ieder kind groeit en bloeit op zijn eigen manier. 

Kinderen met verschillende talenten en uitdagingen zitten bij elkaar in de groep. Dit 

traject ondersteunt de leraren om dat doel elke dag in de klas waar te maken. 

 

Prettige feestdagen! 

 

Wim Cammaerts 

Directeur VBS Sterrebeek 



 

 

 
 

INSCHRIJVINGEN : broer/zus geboren in 2018 

Van 06/01/2020 t.e.m. 17/01/2020. 

Vanaf 07/01/2016 enkel nog op afspraak! 

 

 

INSCHRIJVINGEN : Alle andere kinderen  

Op 02/03/2020 vanaf 8.00 uur tot 17.00 uur. 

Na die datum gebeurt elke inschrijving enkel nog op afspraak! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



De kleuters krijgen de kans om te exploreren en te 

experimenteren met loose parts. 

In onze klas gaat het vooral over stapelen en omgooien, 

vullen en leeggieten, sorteren volgens kleur, één-één-

relatie,…. 





In het thema ‘ik kan het zelf’ hebben we geleerd om 

goed voor onszelf te zorgen. We kunnen onze tanden 

poetsen, onze handen wassen, onze jas alleen aan 

doen en nog zoveel meer… 

Wij proberen alles ‘zelf’ te doen.  

En hoe meer we iets proberen, hoe beter het lukt. 

We zijn tenslotte al kleuters van 3 jaar! 



De kleuters van de tweede kleuterklas hebben 2 

betoverende weken achter de rug.  

Ze maakten kennis met de wereld van de heksen.  

We sloten het thema af met een sprookjesfeest. 

Hiervoor maakten we lekkere pompoensoep met 

spinnetjes en gingen we naar het bos om 

heksenspelletjes te spelen, wat een fijne dag!  



Vorig jaar gingen we op het einde van het schooljaar op 

“ schoolreis “ naar Moorselbos. We zagen toen hoeveel 

deugd de kleuters hadden aan het verkennen van de 

natuur en het ravotten in het bos. Toen groeide het idee: 

waarom alleen in de herfst of net voor de grote 

vakantie? Waarom niet het hele jaar? En kijk, ons 

Bosproject was geboren. 

 

Elke maand gaan we met de hele derde kleuterklas een 

hele woensdagvoormiddag naar Moorselbos. De hele 

voormiddag hebben we tijd om het bos te verkennen, te 

ravotten op de vele hellingen en kampen te bouwen.  

Elke maand leggen we een focus op een bepaald 

onderdeel. Zo voorzagen we in september een aantal 

verzamelopdrachten rond natuur , waarmee we dan in 

de klas verder aan de slag gingen: we onderzochten de 

verschillende kleurschakeringen van ons 

herfstmateriaal, vulden sensory-bottles en maakten met 

verschillende materialen afdrukken. We zagen rode 

stippen op een tak: wat zou dit kunnen zijn? En aan de 

rand van het bos zagen we prachtige vliegenzwammen. 

 

In oktober lag het accent op stenen: we brachten een 

aantal stenen mee naar de klas, en in onze 

onderzoekshoek kon je opzoeken in boeken welke 

verschillende soorten stenen er zijn, je kon ze wegen en 

vergelijken met andere voorwerpen en gecombineerd 

met loose parts maakten de kleuters de mooiste 

creaties. 



Eind november gingen we voor de derde keer naar het 

bos. Er was veel wind , de blaadjes die nog aan de 

bomen hingen waren bruin en bij elke windvlaag vlogen 

de blaadjes hoger en hoger en werden de bomen kaler. 

Er waren lekker veel plassen en modder om doorheen 

te lopen en deze keer lag de nadruk op samenwerken 

door het spelen van een bosspel. 

 

En bij het naar huis stappen  vroegen we ons af wat 

daar op de velden eigenlijk groeit, waarom er 

spectaculair veel regenwormen op de grond lagen en 

we genoten van de donkere wolken die door de wind 

snel werden verdergeblazen: zou dat betekenen dat de 

regen aan ons voorbij zal gaan of worden we toch nog 

nat? Weer nieuwe onderzoeksvragen om de komende 

weken mee aan de slag te gaan. En we zijn nu al 

benieuwd hoe het bos er in januari uit zal zien. Of in 

maart. Of in mei. Wordt vervolgd! 





Op een mooie zonnige herfstdag, meerbepaald op 

donderdag 24 oktober gingen de drie eerste leerjaren op 

herfstwandeling door Sterrebeek. 

 

Omdat het bijna Halloween was, mochten de kinderen 

zich ook in dit thema verkleden om op wandeling te 

gaan. 

 

De kinderen werden na de middag omgetoverd tot echte 

heksen, vampiers en akelige monster. 

En niet alleen de kinderen werden omgetoverd... ook juf 

Mie en Juf Alexandra veranderden in heksen. Meester 

Marc werd de 'fotograaf' van dienst. 

 

In de klas leerden we over het bos en de herfst.  Op 

onze wandeling kwamen we veel geleerde zaken tegen 

zoals: blaadjes, vruchten, paddenstoelen,... 

 

We maakten ook met z'n allen een heksenkring en deze 

had weinig met paddenstoelen te maken! 

 

Iedereen zette zijn beste beentje voor, het werd een 

prachtige wandeling doorheen de natuur. 

 





Op 21  november stond er een bus klaar voor het 

tweede leerjaar.  Die bracht ons naar het provinciaal 

domein van Huizingen. 

 

Samen met de gidsen verkenden we het park.  Speuren 

naar sporen was ons eerste thema.  We luisterden, 

roken, proefden, voelden en keken onze ogen uit als 

echte detectives. 

 

Tegen de middag hadden we grote honger en smaakten 

onze boterhammen superlekker.   

 

Het domein van Huizingen heeft een mooie speeltuin.  

Daarna vertelden de gidsen over dieren in de winter.  

We werkten binnen en buiten en leerden dat de dieren 

in de winter een lekker dikke vacht krijgen en dat de 

vleermuis lekker slaapt in een oude ijskelder. 

Eén groep vulde ook dennenappels met boter en zaad 

voor de vogels. 

 

Toen was het weer tijd om naar school te gaan.  

Iedereen had echt genoten van deze prachtige dag. 





Op dinsdag 1 oktober trokken de beide derde leerjaren met 

de Lijnbus naar het MOT in Grimbergen. 

MOT is het Museum voor Oudere Technieken. In de klas 

leerden we reeds over vroeger en nu. Nu mochten we dat in 

de praktijk omzetten. De ene groep ging zelf kleding wassen 

op de oude manier. Van water putten tot zeep raspen en 

schrobben op een wasbord. Wat moesten we hard werken! 

De andere groep ging ondertussen op speurtocht door het 

museum en mocht zich uitleven op de speelzolder. Na de 

middag wisselden de groepen. We hielden aan deze fijne 

dag een leuk souvenir en mooie herinneringen over! 





Elke week doen we aan niveaulezen. In kleine groepjes 

lezen we dan een leuk boekje. We krijgen hierbij de hulp van 

enkele leesmama’s en – oma’s. Soms komt ook het vijfde 

leerjaar helpen. Dat doen we graag: lezen met onze grote 

vriend. 



Juf Sofie, juf Naomi en de ouderraad vinden het 

belangrijk dat we gezond en lekker eten. Daarom kreeg 

elke klas van de ouderraad een groentepakket om soep 

mee te maken. Nadat onze juf wat uitleg gegeven had 

over die gekke zoete aardappel, sneden we ze samen, 

wortel en ui. Alles ging in een grote kookpot. Een 

twintigtal minuten lieten we dat koken. Nog even mixen 

en algauw smulden we van een kom vol vitaminen. 

Iedereen vond het hele lekkere soep. Al waren er ook 

leerlingen die de soep van oma of opa nog net iets 

lekkerder vonden.  





Eind september gingen wij op zeeklassen. Wij waren de 

eerste 2 klassen die 5 dagen op zeeklassen mochten 

gaan. Wat een gelukzakken zijn wij! 

 

We deden heel veel leuke activiteiten. We gingen naar 

Raversyde, Sea Life, krabben vangen, maakten een 

wandeling door Oostende… Ook al was het niet zo 

warm, toch konden we nog leuk op het strand spelen. 

Dat was echt een topweek! 



In oktober gingen we op herfstwandeling naar het bos 

van Moorsel. De papa van juf Joke, Willy, was onze 

gids. We leerden over de verschillende bomen, hun 

bladeren en hun vrucht. We hadden het geluk dat het 

bos vol met paddenstoelen stond. Zo konden we alle 

delen van de paddenstoel goed bestuderen. We zagen 

zelfs enkele heksenkringen.  



Met het vijfde leerjaar gingen we op uitstap naar 

Brussel. We bezochten de Munt. Nadien speelden we 

zelf gids. We maakten een wandeling door Brussel en 

bezochten verschillende bezienswaardigheden. Onze 

boterhammen aten we op in het oudste poppentheater 

van Brussel: “Theater Toone“! 



We deden mee aan de World Cleanup Day en 

verzamelden heel wat zwerfvuil in de buurt van de 

school en het park. 



Tijdens de W.O.-lessen werken we  

regelmatig aan de computers! 



Op 27 september was het scholenveldloop te Zaventem. 

Volgens de nieuwe regels moeten we 15 minuten lang 

rondes lopen. Eén ronde is 300m. Om te beginnen 

waren de meisjes aan de beurt. Daarna liepen de 

jongens. Die hadden pech, want tijdens het lopen begon 

het te regenen en na het lopen stopte het. Na het lopen 

kregen we een appel en een drinkbeker. We maakten 

nog een leuke foto met meester 1000 (Miel) net voor we 

terug naar school moesten vertrekken.  





Op vrijdag 8 november hebben we een klaproos “poppy” 

gemaakt. We hebben dat met rood vilt, groen papier, 

draad, een veiligheidsspeld en een knoop gemaakt. 

 

Eerst moesten we een vorm van een klaproos 

uitknippen en overtekenen op de rode vilt. Daar naaiden 

we dan met zwarte draad een knoop op. We knipten  

een groen blaadje uit een groen papier en kleefden die 

samen met de veiligheidsspeld achteraan vast met een 

lijmpistool. 

 

De juf zei ons nadien dat we op 11 november, op 

Wapenstilstand dus, de klaproos moesten dragen en we 

daarvan een foto als bewijs moesten doorsturen. Enkel 

wij (Elise, Nora en Yaelle) hadden dat gedaan. Het was 

eigenlijk een grapje van onze juf, maar dat hadden we 

niet door!  





Toen we leerden over de E.U. mochten we ieder een 

Europees monument kiezen. Dan moesten we een foto 

van dat monument meenemen en aluminiumfolie. Toen 

hebben we van dat aluminiumfolie het monument 

geknutseld. En nu staan er in onze klas verschillende 

mooie monumenten van aluminiumfolie! 

 



Als je de komende maanden niet met de fiets of te voet 

met een fluovestje naar school komt, is het 

niet zo erg. 

 

Alhoewel, je wordt dan minder goed opgemerkt door de 

automobilisten. 

 

Als je dat wel doet, krijg je een stickertje. Aan het begin 

van de actie krijg je een kaart. 

 

Iedere dag dat je fluo draagt, word je beloond met een 

stikkertje . Als je 21 stickertjes haalt, krijg je 

korting op de jbc, nutease , torfs en gofluo. 

 

Bij een volle kaart krijg je een toegangsticket voor 

Planckendael ! 



Op woensdag 26 november ging we  

zoeteaardappel – wortel soep maken . 

Samen met de klas sneden we de groentjes in stukjes. 

Daarna maakte de meester de soep. 

Daarna mochten we dan de soep eten . 

Het was echt een super lekkere soep ! 

De lekkerste die ik en mijn klas al gegeten heb . 

Jammer genoeg was de pot snel helemaal leeg ! 

Bedankt ouderraad voor deze lekkere soep ! 



Niets dan blije gezichten tijdens het hockeytornooi!! 

Op woensdag 27 november namen we deel aan een 

hockeytornooi te Tervuren. 

 

Onze jongens en meisjes zetten een prachtige sportieve 

prestatie neer!! Dat het leuk was kan onderstaande foto 

alleen maar bevestigen!! 



Onze jongste leerlingen aan het werk in onze 

spiksplinternieuwe sportzaal. 



De jongens en meisjes van het zesde leerjaar... 

a) zitten op een onzichtbaar vliegend tapijt. 

 

b) tijdens een les rope skipping. 

 

c) tijdens een regendans. 

 

 

Het juiste antwoord kan je doormailen naar meester 

Miel, via Smartschool! 

 

De winnaar maakt kans op een reis naar 

Scherpenheuvel! Te voet uiteraard… 



 

Sinterklaas 
 
Sinterklaas was in het land en dat is de kleuterschool van VBS Sterrebeek niet onopgemerkt 
voorbijgegaan. 
 
Maandagochtend waren onze klassen een rommelboel. De stoelen lagen omver, ons 
speelgoed lag niet meer mooi in de bakken en de tafels stonden niet meer op de juiste plek. 
Het was duidelijk: de rommelpieten waren langs geweest! Gelukkig brachten ze ook iets 
lekkers mee: letterkoekjes! 
 
Dinsdag gingen we met de bus naar de Sinterklaasshow in Zaventem. Sinterklaas was zijn 
ring, zijn staf én zijn boek kwijt… Gelukkig kreeg hij hulp van poetspiet en postpiet en vonden 
ze alles terug. Na de show kregen we allemaal een cadeautje. 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
Diezelfde dag ontving de directeur een brief: hoofdpiet had al weken buikpijn omdat hij 
verliefd was. Enkele leerkrachten dachten dat hoofdpiet op hen verliefd was. Juf Rianne had 
op maandag hartjes ontvangen maar ook juf Alexandra en juf Bieke kreeg zelfs een roos! 
 
Donderdag zetten alle kleuters hun schoen klaar in de klas met een lekkere wortel of 
suikerklontje voor het paard van Sinterklaas. 
 
Vrijdag was het eindelijk zo ver: 6 december! We verwelkomden met de hele school 
Sinterklaas en zijn pieten in de turnzaal met mooie liedjes. Samen met de zwarte pieten 
dansten we ook enkele leuke dansjes. De juffen en meester die verliefd waren op hoofdpiet  
waren mooi uitgedost en probeerden zijn hart te veroveren met hun talenten: ballet dansen, 
opera zingen,… Helaas was hoofdpiet niet verliefd op iemand van de leerkrachten, maar op 
pakjespiet Yana. Ze trouwden in het bijzijn van alle kinderen en Sinterklaas stuurde hen op 
huwelijksreis naar Spanje. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Daarna mochten alle klassen langsgaan bij Sinterklaas en zijn zwarte pieten. Sinterklaas las 
voor elke klas een boodschap voor uit zijn boek. We zongen een liedje voor hem en zijn 
zwarte pieten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Omdat iedereen braaf was geweest, kregen we allemaal een lekkere mandarijn en een pakje 
speculaas. Voor de klas kregen we een grote zak met cadeautjes. Elke klas mocht daarna in 
de klas ontdekken welke cadeautjes ze van de Sint kregen. Alles kleuters waren dolblij! 
 
Dag Sinterklaasje, daaag, daaag,… Tot volgend jaar! 



 

 

 

 

 

Interview meester Miel 

Eind dit schooljaar, in juni 2020, gaat meester Miel, LO-leerkracht van de lagere 

school, op pensioen. Daarom zetten we hem graag even ‘in the picture’ met een 

interview. 

 Hoe lang werk je al in onze school? 

Ik werk hier niet hè, ik geef hier les ;) Ik werk hier nu ongeveer 40 jaar. 

 Wat heeft je er ooit toe gebracht om voor LO-leerkracht te kiezen? 

Ik moest iets studeren na het secundair. Ik deed graag sport, maar ik had mezelf eigenlijk nooit zien 

lesgeven. Ik heb nog steeds nachtmerries van mijn eerste turnles, maar nu doe ik niets liever. 

 Wat vindt jij de leukste sportactiviteit op school? 

Zwemspetters. Dat zijn 6 leuke oefeningen in het zwembad waarbij de kinderen een pop uit het water 

moeten redden, met kledij aan zwemmen enzovoort.  

 Wat is je mooiste herinnering aan onze school? 

Ik heb Daisy (mijn echtgenoot) hier leren kennen. (zet dat er maar op , dat zal ze leuk vinden) 

 Wat is het grappigste dat je ooit hebt meegemaakt met een leerling? 

Ik had eens een leerling in mijn nek gezet en we waren zo aan het springen, maar er was in die zaal zo’n 

laag plafond dat die leerling zijn hoofd dwars door het plafond gestoten heeft. Natuurlijk heeft die leerling 

er niets aan overgehouden, hij is zelfs TV-kok geworden. 

Op 1 april stuurde ik een leerling naar de directeur om een emmertje lucht te gaan halen om de ballen op te 

pompen. 

 Als je ooit een andere job had kunnen kiezen, wat zou je dan gekozen hebben? 

Leraar geschiedenis. Of ja, bankovervaller kon ook wel, maar dat was wat te riskant. En voor fotomodel 

was ik niet knap genoeg… 

 Wat of wie ga je het meeste missen van onze school? 



De kinderen en zeeklassen. En natuurlijk ook de grappen die ik hier kon uithalen met de leerlingen en de 

collega’s!  

Ah ja, zet er ook maar de collega’s bij.  

 Hoe ga je je vrije tijd invullen als je met pensioen bent? 

Ik heb groene vingers gekregen, ik heb een serre‘ke gezet en ik ga wat meer in de tuin werken. Meer naar 

zee gaan. Uitslapen, daar kijk ik naar uit, dat ik eens uitgerust kan geraken want nu lukt dat niet. En 

natuurlijk voor mijn kleinkinderen zorgen hè! 

 Voor welke activiteit zou je zeker nog eens terugkomen, als je met pensioen bent? 

1 april, mag ik dat zeggen? Nee nee, voor het schoolfeest en de sportdag!  

 Welke boodschap wil je nog meegeven aan je leerlingen, de collega’s en de directeur? 

Voor de leerkrachten: Het is niet alle dagen rozeschijn en manegeur maar verlies nooit uit het oog dat jullie 

het meest fantastische beroep mogen uitoefenen dat er is!  En voor de kinderen zou ik zeggen…   

Regel 1: De juf of meester heeft altijd gelijk!  

Regel 2: Als de juf of meester geen gelijk heeft, geldt regel 1! 

Meester 1000 

 

TOT SLOT WILLEN WIJ, IEDEREEN VAN VBS STERREBEEK, MEESTER MIEL BEDANKEN VOOR AL DIE MOOIE JAREN, DE VELE 

LEUKE TURNLESSEN, EXTRA SPORTACTIVITEITEN EN JOUW FANTASTISCHE DROGE HUMOR!  

EEN HELE DIKKE MERCI!  

WE GAAN JE MISSEN! 

 

 


