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e Het voorjaar komt er terug aan. 'Een 

nieuwe lente en een nieuw geluid'. Dit 

zijn gevleugelde woorden waarmee een 

nieuw begin wordt aangekondigd.  Het 

zijn de beginregels van het lange ge-

dicht 'Mei' van Herman Gorter uit 1889. 

De eerste regels luiden: 'Een nieuwe lente en een nieuw geluid. Ik wil dat 

dit lied klinkt als het gefluit. Dat ik vaak hoorde voor een zomernacht…’    

Naar mijn gevoel is wereldwijd en in welke taal ook nog nooit zo ver-

langd naar een nieuwe lente en een nieuwe geluid, naar kommerloos ge-

fluit, zwoele zomernachten in een vertrouwd gezelschap. Nog nooit is het 

verlangen zo groot geweest voor een nieuwe start, een begin, het nieuwe 

normaal, een nieuwe wereld waar de maatschappelijke waarden een flin-

ke dreun kregen en zich langzaam dienen te herstellen. Een lente, waar 

zorgeloos bijeenkomen, knuffels geven opnieuw mag en sociale contacten 

en een grenzeloze vakantie opnieuw wettelijk mogelijk zijn, enz… 

Ook op school verlangen we heel sterk naar een nieuw geluid. Na een vol 

jaar school houden ‘met de rem op’, willen we zo vlug mogelijk samen met 

de ouders en de kinderen ons pedagogisch project op volle toeren laten 

draaien. Activiteiten organiseren waarbij ontsmettende handen en mond-

maskers niet hoeven, we de afstandsregels niet moeten respecteren en 

waarbij het schoolteam niet bang hoeft te zijn besmet te worden.  Laten 

we nog even volhouden om straks die nieuwe lente een kans te geven om 

daarna vele zomernachten lang onbekommerd te flierefluiten en mijme-

rend terug te kunnen blikken op een historische periode in ons leven.           

Cactus en Wolf ! 

Voor een betere wereld… 

PROFICIAT ! 

Juf Maud 
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Met de overdracht van de school naar het Gemeenschapsonder-

wijs, stopte ook de logistieke steun van het gemeentebestuur. Heel 

wat klussen die voorheen door gemeentepersoneel werden uitge-

voerd, moeten nu, zo veel mogelijk, door eigen mensen worden ge-

klaard. Frank is nu dé enige man die instaat voor het dagelijkse 

onderhoud en kleine herstellingen op school. Om hem wat bij te 

staan, en grotere werken uit te voeren, organiseren we een klus-

jesdag.  Iedere helpende hand is welkom op 

zaterdag 6 maart vanaf 9 uur. Op de werk-

planning staat o.a. snoeien, plaatsen van af-

sluiting, klaarleggen nieuwe moestuin, plaat-

sen van tuinhuis,…   

We organiseren de klusjesdag corona-proof 

en zorgen voor een natje en een droogje. Al-

vast bedankt!         



11 jaar lang was Bart Verloo 

voorzitter van ons ouderco-

mité. Met straks het af-

scheid van dochter Justine 

en einde van haar lagere 

schoolcarrière, verlaat Bart 

ook als actief lid het comité. 

We onderwierpen hem aan 

een slotinterview, maar zeg-

gen hem zeker geen vaar-

wel.  Waarom toen de stap 

naar oudercomité? “ Ik ben 

altijd al vrij sociaal geënga-

geerd. Toen ik hier kwam 

wonen, was alles nieuw. Ik 

vond het fijn nieuwe mensen 

te leren kennen. Het ouder-

comité was een ideale op-

stap.” Je schopte het met-

een al tot voorzitter?  “ 

Dat was niet meteen mijn 

ambitie. Maar de functie was 

open en de groep (lees: vrou-

wenclubje) was vragende 

partij.” 

Wat was je hoofddoelstel-

ling?  “absoluut vertrouwen 

geven. Aanvankelijk was er 

wel wat weerstand. Ze ken-

den me niet en mijn ideeën 

draaiden sommige zaken wat 

om. Ik wou vooral kwaliteit 

aanbieden en de ouders iets 

terug geven.”  Wat zijn je 

leukste herinneringen? 

“Zeker de openheid en de 

transparantie waarbij alles 

kon besproken worden tij-

dens de maandelijkse verga-

deringen. Ook de sterke 

ploeg met veel potentieel 

waarmee we prachtige initia-

tieven konden opzetten, zo-

als: eetfestijnen, wandelin-

gen, recepties, Radio Krui-

puit, vorming, … Ook de in-

vesteringen. Over de 10 jaar 

investeerden we ongeveer 

20.000 euro in onze school. 

En het ging er heel vaak erg 

gezellig aan toe.  

Heb je ook mindere erva-

ringen? Neen, niet echt. Wie 

verantwoordelijkheid neemt 

moet iets kunnen verdragen. 

Wat is de taak van een 

voorzitter? Van een voorzit-

ter wordt wel iets verwacht. 

Mensen inzetten in hun 

sterktes, hen een forum ge-

ven en de groep samen hou-

den.”  Heb je nog een raad 

voor de nieuwe ‘Bart’ ?  

Het oudercomité is geen ex-

terne vereniging, maar een 

samenspel met leerkrachten, 

leerlingen en ouders. Voor 

aleer te communiceren de 

zaken eerst goed aftoetsen!  

In groep iedereen aan bod 

laten komen en vooral rustig 

blijven bij discussies.  Ik 

wens mijn naamgenoot en 

zijn ploeg alvast veel succes 

toe! “      

Bedankt, Bart (Verloo), voor 11 jaar voorzitterschap O.C. !! 

WIE IS BART VERSTRAETE ? 
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“Ik ben Bart, woon samen met Els in Adegem en werk in Garage 

Raes in Oostkamp als mekanieker. Ik ben de papa van Femke 

(5L) en Nathan (2L). Ik neem van Bart (Verloo) het voorzitter-

schap over en wil samen met de andere leden mijn best doen om 

de werking van de school met leerkrachten, leerlingen en ouders  

zo goed mogelijk te ondersteunen. Ik wil vooral de aandacht vesti-

gen op de noden.  Belangrijk is om ons nuttig te kunnen inzetten 

en de school hierbij te kunnen helpen. In deze moeilijke tijden is 

het straks misschien mogelijk om alsnog een leuke activiteit te 

kunnen organiseren. De uitbouw van de klassen met een buiten-

klas (afdekzeil) is nu al één van mijn prioriteiten.”  

Het schoolteam wenst Bart alvast veel succes toe ! 



Maandelijks komen de 12 

leden van ons kinder-

parlement o.l.v. directie 

Anneleen bijeen. Ook in 

de zitting van januari 

kwamen uit de kinder-

mond enkele waardevolle 

voorstellen:    

1. Voor een nettere speel-

plaats worden per klas 

’opruim-acties’ gehouden.  

2. In elke klas komt een 

‘vriendschapspot’. Een 

idee dat ontstaan is bij juf 

Claudine. 

3. Om verloren voorwer-

pen tegen te gaan, wordt 

per klas een box voorzien. 

4. Voortaan zullen de leer-

lingen  zelf in staan voor 

het herstellen van de net-

ten aan voetbalgoals en 

basketring.  (… met wat 

hulp van Frank natuur-

lijk !) 

4. Het voorstel kwam om 

onze dierengalerij nog uit 

te breiden en met de ver-

koop van eieren nieuwe 

activiteiten te lanceren. 

5. De leden  stonden er op 

dat de cactus van de 

maand naar juf Maud 

ging voor haar leuke acti-

viteiten en inzet voor de 

school.     

De kinderen aan het woord: 

pa van Herman (6L), Victor 

(4L) en Erik (2L), de papa van 

Stan (6L), de papa van Thor-

ben (2L)  en Sverre (1L) en de 

opa en nonkel van Kyana en 

Lore (6L) voor de bereidwilli-

ge en fantastische hulp. 

De resultaten zijn prachtig en 

we genoten van het mooie 

weer... Alle foto's van de activi-

teiten zijn terug te vinden  op 

de schoolwebsite bij 6L.  Maar 

hier toch al een impressie van 

het harde werk. 

 

Op een koude maar met een 

winterzon overgoten vrijdag-

namiddag ( 22 januari) wer-

den op de weide de ’groene’ 

handen uit de mouwen gesto-

ken.  Met de gesnoeide tak-

ken van de bestaande wil-

genhutten op de speelplaats 

(dank aan Frank voor het 

snoeiwerk) maakten de leer-

lingen van het tweede en het 

zesde leerjaar prachtige 

werkjes. En… Er werd hard 

gewerkt!  

Er werden nieuwe wilgen-

hutten gebouwd, een tipi en  

het kippenhok werd opge-

ruimd.  Sommige leerlingen 

maakten knutselwerkjes met 

de fijne takjes.  Er werd tus-

sendoor ook wat in de plas-

sen gespeeld. Dat hebben 

sommige ouders ongetwijfeld 

opgemerkt toen ze hun kind 

aan school kwamen afhalen. 

Een speciale dank aan de pa-

“Groene handen” uit de mouwen ! 
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“Gek op Groen!” 



Het is niet vanzelfsprekend om vanuit corona-modus naschoolse ateliers te organise-

ren. Toch konden de kinderen reeds genieten van muziek, dans, tekenen en Spaans. 

Bedoeling is hiermee verder te gaan en tijdens de opvangtijd naschools korte trajec-

ten met zinvolle en gevarieerde activiteiten aan te bieden om zo kinderen hun talen-

ten te laten ontdekken. We organiseren dan ook tussen krokus- en Paasverlof op-

nieuw een drietal ateliers verspreid over vijf lesjes: ICT (3de graad) — creatieve han-

den (1ste graad) en TIK TOK Dansen (2de graad). Maar ook ouders of grootouders 

die hun vaardigheid willen uitdragen zijn welkom om een atelier te dragen. Binnen-

kort valt opnieuw een inschrijvingsformulier in de digitale brievenbus.    De nieuwe ateliers starten vanaf 8 maart.           

 In de maand februari de fiscale attesten opnieuw worden meegegeven met de 

leerlingen? LET OP ! We kunnen ze maar éénmalig afdrukken door de omschake-

ling GO!  … en dat betalingen op een nieuwe GO!-rekening dienen te worden ge-

stort? Gelieve hier rekening mee te houden. 

 Er op 17 maart een pedagogische studiedag is?  Er is dus die dag geen school 

voor de leerlingen.  

 Onze school momenteel 173 leerlingen telt ? 

 We van de Koninklijke Duivenbond een ‘duiventil’ cadeau krijgen?  We moeten dan wel met de 

duiven ‘spelen’. Liefhebbers en ‘tips’ om het project te ondersteunen altijd welkom. 

 Tot nu toe de school van de grote corona-ellende gespaard bleef? Cross-fingers!  

 Onze weide er straks erg drassig bij ligt? Met laarzen kunnen we op de weide. Laarzen 

mogen altijd meegebracht worden naar school en krijgen een passende bergplaats. 

 Het ook in het weekend of tijdens de vakantie op de weide lekker toeven is?                 

             

Prettig krokusverlof !  
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De weg naar naschoolse ‘ateliers’ ligt open ? 

Pré-teaching? Hoe denken jullie er over?  

We waren natuurlijk als leerkracht en ouder wat overrompeld. We wer-

den ingehaald door de snelheid van het virus. Uit de enquête vernemen 

we hoe jullie als ouder de periode van pré-teaching ervaarden. Voor de 

meeste ouders was het geen sinecure om werk, opvang en het 

’onderwijzen’ te combineren. Over het algemeen heerst er tevredenheid 

over de inzet van de leerkrachten. Voor ouders met meerdere kinderen 

waren de verschillende digitale platforms verwarrend en had éénduidig-

heid het makkelijker gemaakt. De aanpak en de verwachting verschil-

den wel van leerkracht tot leerkracht. Een uniformere communicatie in 

de toekomst is beslist wenselijk. Het is in elk geval een waardevolle ervaring geweest waaruit we zeker 

als organisatie aandachtpunten halen en lessen kunnen leren . Hopelijk is een volgende pré-teaching pe-

riode overbodig. De sprong voorwaarts in het “digitaal teachen” was in elk geval positief. Bedankt voor 

het invullen van de enquête. 69 gezinnen antwoordden op onze bevraging.     


