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secretariaat@schoolkruipuit.be Goed onderwijs maakt het verschil. Naast het behalen van             

resultaten is het van belang dat het onderwijs zich richt op        

mensontwikkeling. Eerst en vooral naar de leerlingen die ons      

worden toevertrouwd. Met ons eigen uitgeschreven pedagogisch   

project streven we dit ten volle na. Maar als school willen we ons ook 

richten tot alle betrokkenen:  leerkrachten, ouders, vrijwilligers,    

toezichters, buren, .... en nog zo veel meer mensen die zich inzetten 

voor de uitbouw van onze  school.  Een school is voortdurend in    

ontwikkeling en moet zich aanpassen aan de maatschappij en haar 

gebruiken. Onze school kenmerkt zich   

vooral in de prettige sfeer, de hartelijkheid 

waarmee iedereen ontvangen wordt en het 

enthousiasme van de medewerkers en per-

soneelsleden. Samen kunnen we bergen 

verzetten en dit vanuit de respectregels: 

respect voor jezelf, de andere en de          

omgeving.  
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Nog meer artikels... 

Nog meer foto’s... 

Nog meer weetjes over 

onze school op : 
De beslissing heeft wat op zich laten wachten, maar de kogel is door de kerk.  

De vraag van ouders en leerkrachten om ook voor de 2de graad een meerdaagse uit-

stap te plannen viel niet in dovemans oren. We wilden hierbij wel rekening houden 

met een antwoord voor meerdere jaren, rekening houdend met de maximumfactuur 

die we aan ouders aanbieden en de tradities die op onze school bestonden. Een ou-

derbevraging bracht bevestiging: 93% van de ouders stond achter de organisatie, 

62% verkoos een meerdaagse uitstap en 44% wou hiervoor  een bedrag tussen € 50 

en €100 neertellen.   

Dit schooljaar trekken dus de 44 leerlingen van de 2de graad van de school samen op 

avonturenklas. Op maandag 22 en dinsdag 23 mei  2023 reizen we in de richting 

van het Krekengebied. Met de moeren en de kreken en de prachtige omgeving is dit 

een uitstekende uitvalsbasis voor sport en avontuur. We verblijven op basis van 

volpension in vakantiehuis “ De Boerekreek” in St-Laureins. 

Op het programma staat o.a. : kanovaren, mountainbiken, monkeyrace, boerengolf 

en potten draaien.   

De prijs voor deze tweedaagse avonturenklas in volpension bedraagt € 70.  10 euro 

wordt betaald door het oudercomité. De ouders hoeven hiervoor nog slechts € 60 te 

betalen. We wensen allen een fantastische tweedaagse  toe.    
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Veilig fietsen naar school ! 

Gaan jullie met de fiets naar school? Dan zijn er een aantal dingen waarop jij en je kind 

kunnen op letten.  Het dragen van een fietshelm en een opvallend fietshesje zijn 

bijvoorbeeld bijna vanzelfsprekende zaken. Maar ook een fiets die volledig in orde is 

maakt al een heus verschil. 

Net voor het verlof deden we een fietscontrole. 13 kinderen kwamen 

die dag met de fiets naar school. Slechts 4 kinderen behaalden het 

diploma van ‘veilig fietsen’. In tegenstelling met de fietsen, die 

meestal wel in orde waren (10 kinderen), bleek de kledij een heikel 

punt. Het dragen van het hesje, maar vooral de fietshelm is niet 

altijd vanzelfsprekend. Bij 7 kinderen ontbrak het hesje en/of de 

helm.  

Wanneer straks meer kinderen met de fiets komen, herhalen we 

beslist de fietscontrole. Niet om leerlingen te straffen, maar om de 

veiligheid in de kijker te stellen. Proficiat, Amelie, Sverre, Thorben, 

Aelis met het behalen van je ’Kikker- fietsdiploma,  een ontwerp van papa Patrick. 

Leerlingen maken afvalgrijper ! 

Wie vorige week op school rond liep,  kon de leerlingen van het 6de leerjaar 

aan de hand van een stappenplan zien  zagen, vijzen, hameren en timme-

ren. Op het programma stond een onderdeel van de jaarlijkse OVSG-

eindtoets: Wetenschap en techniek ’een afvalgrijper maken’.   

De  OVSG-toets is een door de overheid gevalideerde alle-talenten-toets 

en staat garant voor een brede evaluatie. Dit wil zeggen dat de OVSG-

toets alle domeinen waarvoor eindtermen zijn geformuleerd in het lager  

onderwijs. De  toets evalueert dus niet alleen de kennis van de leerling op het einde van 

de basisschool, maar peilt ook naar vaardigheden zoals ICT-vaardigheden, technische 

vaardigheden (STEM), Frans communiceren, muzische vaardigheden, sportieve          

vaardigheden … 

De OVSG-toets is telkens een nieuw product, de vragen en opdrachten zijn elk jaar anders. Een     
specifieke voorbereiding is niet nodig.   

Aan de hand van de resultaten, en deze te vergelijken met de Vlaamse gemiddelden en 

soortgelijke scholen kunnen we jaarlijks een ‘schoolfeedbackrapport’ opmaken. Belangrijk 

om het beleid van de school bij te sturen. Tot nu toe konden we steeds 

trots zijn op onze leerlingen.  
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Onlangs mocht juf Melanie deel uitmaken van een delegatie die naar Madeira ging om zich te 
bekwamen in ’OUTDOOR TEACHING’.  De opleiding kaderde in een ERASMUS-project en 
ging uit van onze scholengroep ‘Dynamiek’. Als school willen we echt wel inzetten op 
’buitenonderwijs’  en onze troeven van plattelandsschool met de weide en onze dieren extra 

gebruiken.      
 

Maandag 27 februari —> instap kleuters 

Dinsdag 28 februari —> optreden PIV Huvluf  6L 

Zondag 5 maart —> prijsuitreiking journalisten 

    wedstrijd Davidsfonds 

Woensdag 15 maart —> pedagogische studiedag 

Zaterdag 18  maart —> schoolquiz oudercomité 

Vrijdag 31 maart —> Bezoek paasklokken 

Zaterdag 22 april —> Lentefeest  

Nu al aan te stippen in agenda !  

Juf Melanie op Erasmus naar Madeira !  

Tevreden grootouders ontdekken de weide  op Valentijn.  

De schoolweide ... Het blijft voor velen nog 

ongekend terrein. Na het prachtig optreden van 

onze allerkleinsten konden de grootouders onder 

begeleiding van hun kleine dreumes de weide en 

zijn dieren ontdekken.  Een pareltje waar heel 

veel ouders verbaasd van opkeken. En waarvan 

onze kinderen elke dag kunnen van genieten. 

Ook buiten de schooluren staat de weide voor iedereen  

open. Breng dus ook in het weekend gerust een bezoekje !  



Sedert januari ‘23 zijn 2 nieuwe gezichten te zien op onze school.  

Voortaan is op elke vrijdag Tibaut Impens te zien. Tibaut werd 

aangesteld als ICT-coördinator binnen onze scholengroep en zal 

dus zorg dragen voor zowel de            

pedagogische als de technische ICT- 

groei en ontwikkelingen op school.  De 

voorbije 2 jaren investeerde onze school 

ongeveer 25.000 euro op ICT-vlak. We 

zijn superblij met de komst van Tibaut, 

die ons digitale park met de beste zorg zal beheren.  

Vanaf dit jaar startte ook Louise De Smet in het                     

onderhoud– en toezichtteam van de school. Ze verving hierbij 

Isabelle die vorig jaar afscheid nam van ons team. Louise staat 

o.a. samen met Frank in voor de netheid en het warme          

middageten  op school. Louise kwam met haar gezin wonen 

naast de school. We konden ook haar kinderen: Miky, Anthony, 

Tatjana en Recardo verwelkomen.         

GBS Kruipuit Nieuwsbrief   

Nieuwe gezichten op onze school ! 

 Er na het krokusverlof 3 nieuwe creatieve ateliers van 

start gaan ? Meer info volgt.     

 De weide een openbare plaats is waarvan iedereen kan  

genieten,  maar de speelplaats dat niet is tijdens de school-

uren ? 

 Er een klusjesdag wordt georganiseerd op 29 april? 

 Na het krokusverlof de leerlingen van de 3de graad een optreden van   

standup commedian  Piv Huvluf bijwonen? 

 Er op 15 maart een pedagogische studiedag is? Dus geen school voor de 

kinderen.  

 Er op 27 mei een peuterkijkdag wordt ge-

houden? 

 We met de aanleg van de gevoelstuin op 

de weide zijn gestart? 

 Er binnenkort 2 Spaanse juffen hun    

stage komen doen in onze school? 

 We na het krokusverlof elke morgen de 

kinderen veilig helpen oversteken ?  

Patrick, de papa van Liano, engageert zich 

hier voor vrijwillig. Een zeer mooi initiatief 

dat ondersteund wordt door het oudercomité.  


