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Het is me wat… 

En maar wensen dat 2021 beter wordt dan het voorbije jaar. 

En maar stiekem hopen dat we naar het vroegere normaal zo 

snel als mogelijk terug kunnen. En intens verlangen dat we 

binnenkort onze knuffelcontacten kunnen uitbreiden en ons 

gewone leven opnieuw kunnen opnemen.   Maar als we toch 

iets kunnen leren uit deze desastreuze periode is het het be-

lang van sociaal contact en het gemis van een gemeende 

handdruk, een liefdevolle zoen, een troostende omhelzing, 

een overwinningsknuffel, enz… Laat ons dan ook straks ho-

pen dat we met zijn allen, éénmaal uit covid-modus,  zuinig 

maar gemeend omspringen met handjes geven, knuffels uit-

delen en onze omhelzingen en deze ook naar waarde weten 

te schatten.  Laat ons hopen dat we eenmaal de ‘sociale rem-

men’ los zijn, we oprecht in de ogen van onze vrienden, ge-

liefden of aanverwanten kunnen kijken en zeggen ’ik heb je 

gemist!’ Ja, het is me wat...  2020 zal ons zo lang we leven in 

herinnering blijven. Hopelijk laat 2020 zijn sporen in de ge-

schiedenis   na als het jaar waarin de bevolking  op hun  

tandvlees zat en  besefte dat de wereld voor eventjes uit 

evenwicht was.   

Het schoolteam wenst jullie allen een 

onvergetelijk jaareinde waarbij de klei-

ne menselijke dingen des levens voort-

aan naar waarde worden geschat en 

waarbij we dromen van een wereld 

waar het voor ieder wat warmer wordt.      

Cactus en Wolf ! 

Voor een betere wereld… 

 De Sint op “digitaal bezoek” op school !  

Een warme wereld 1 

‘Digitale’ Sint 1 

Huiswerk 1 

3K en de ruimte 2 

Musical-atelier  2 

kinderparlement 3 

Studiekeuze B– stroom 3 

6L en techniek 3 

Gek op groen 4 

Wist je dat? 4 

In dit nummer: 

Einde van een historisch jaar ... 
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Nog meer artikels... 

Nog meer foto’s... 

Nog meer weetjes over 

onze school op : 

www.schoolkruipuit.be   

   

Dank zij de goede relatie die Steve en 

ons oudercomité onderhouden met de 

Heilige Man, hadden onze kinderen 

toch nog een fijne 

’digitale’ ontmoe-

ting.  Bedankt, Sint 

en Piet voor de leu-

ke geschenken en de uitnodiging in het Huis 

Van De Sint.   

Tot volgend jaar !  Wij beloven alvast braaf te zullen zijn ... 



Waarom geven we op school 

huiswerk mee? Het is vaak 

bron van discussie. Er zijn 

voor- en tegenstanders van 

huiswerk. Voor heel wat kin-

deren is maken van huis-

werk een fluitje van een cent. 

Voor anderen een marteling. 

Ook in het gezin leidt het 

maken van huiswerk vaak 

tot spanningen: mag ik mijn 

kind helpen? Ik kan  zelf niet 

mee met de leerstof. Mijn 

kind heeft een eigen bureau 

en zit toch liefst in de keu-

ken, enz… Om als school 

zicht te krijgen op ons huis-

werkbeleid bevragen we nu 

onze  ouders, leerkrachten en 

leerlingen. Reeds 57 ouders 

reageerden en vulden de 

huiswerkenquête in. Straks 

volgen de leerkrachten en de 

leerlingen. Met alle resulta-

ten kunnen we aan de slag 

om de werking te evalueren 

en te optimaliseren. In de 

volgende nieuwsbrief  delen 

we jullie de resultaten mee.     

Alvast bedankt voor uw me-

dewerking. Hierbij nogmaals 

de link naar de bevraging!  

 

https://forms.gle/3Y2yiirTo32eU4V39 

werkten vijf weken lang 

naar een klein toonmo-

mentje. Dit zal doorge-

stuurd worden naar de ou-

ders en getoond worden in 

alle klassen. De kinderen 

waren dolenthousiast en 

hebben dit fantastisch ge-

daan. We hebben samen ge-

Ons eerste na-schools-atelier 

was meteen een succes. Wij 

zongen en toneel gespeeld. 

De kinderen maakten zelf 

hun eigen personage en leer-

den op een speelse manier 

hun verbeelding en creativi-

teit gebruiken. 

Huiswerk ! Omdat ieders mening belangrijk is... 

Kinderen op weg naar eerste musical? 

veel boeken uit de bib en 

filmpjes op het internet om 

ons te verdiepen in de wereld 

van de sterren en planeten.  

Welke planeten zijn er? Is de 

zon een ster? Wat is er op de 

maan? Hoe is het leven van 

astronauten op een ruimte-

schip? We zochten antwoor-

den op heel veel vragen….. 

En wat een geluk hadden 

wij, want de papa van Aaren 

uit onze klas werkt voor de 

ruimtevaart. De uitgelezen 

persoon dus om ons meer te 

vertellen. 

Hij bracht ons op een veilige 

manier een bezoek en wat 

was het boeiend!  

Aan de hand van nooit gezie-

ne filmpjes en beeldmateri-

aal leerden we zoveel bij.  

Ontzettend bedankt hier-

voor!  

Sinterklaas bracht een ruim-

teraket met een missie! De 

ruimte heeft iets mysterieus 

en er valt heel veel te leren 

over de ruimte.  

Een leuke uitdaging! Dus we 

gingen aan de slag met heel 

3de kleuterklas op ontdekking in de ruimte!  
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De kinderen van het kinder-

parlement kwamen reeds 

drie keer bijeen en willen 

zelf acties ondernemen op 3 

vlakken : 

1) verkeersveiligheid: 

hesjes dragen voor ie-

ders veiligheid; we zien 

nog te weinig kinderen 

in fluo! 

2) De V-brigade: bemid-

delen voor vrede en 

vriendschap in de klas 

en op de speelplaats.   

3) Meer bewegen op 

school. Zorgen voor 

meer bewegingskansen  

over de middag, extra 

bewegingstussendoor-

tjes en meer sportles-

sen.  

We steunen alvast de ini-

tiatieven van de jonge 

parlementsleden. Jong 

geleerd, oud gedaan !   

“experimenteren” en zelf aan 

de slag gaan met  proefjes. 

Techniek is niet weg te denken uit 
onze samenleving. De overheid ver-
wacht dat elke leerling technisch 
geletterd is. Op school wordt dus 
gewerkt om techniek te begrijpen, 
te hanteren en te duiden.  

In het 6de leerjaar mochten 

de  kinderen naar aanleiding 

van de taallessen 

Het was een boeiende les vol 

experiment-

jes.  

Bedankt aan 

de leerlingen 

en hun des-

kundige uit-

leg.  

 

Het kinderparlement aan het woord: 

Kleine professoren experimenteren in 6de leerjaar   

het meten. 

Via spreekbeurten en het babbel-

spel komen we over elkaar veel te 

weten. 

Waar zullen we later terecht ko-

men? 

Iedereen heeft talenten, kwalitei-

ten en dromen. 

Wie je ook bent, wat je ook doet 

Wees jezelf, dan komt het goed!  

Wat veranderde er dit school-

jaar? 

We stomen enkele kinderen van 

het zesde leerjaar op een andere 

manier klaar.  

Deze kinderen tonen  hun ta-

lenten in een kleinere groep.  

We rekenen met geld, lezen de 

klok en koken onder andere 

soep. 

Op de weide zijn we volop aan 

Zo maar een B-stroom-gedicht.     
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Met het GEK OP GROEN –project willen we beslist als school 

verder op stap gaan. De inrichting van de weide is in een eer-

ste fase voltooid. De kinderen hebben al uitgebreid kennis 

kunnen maken met de speel- en ontspanningskansen van het 

domein. Ook de dieren, een onderdeel van ons pedagogisch 

project, kregen er hun vaste stek. In het voorjaar moet de wei-

de verder aangekleed worden en moet de buurtwerking ook 

een gezicht krijgen. De inbreng van de ouders is hierbij heel belangrijk. We houden jullie vast 

op de hoogte van de vorderingen. Maar suggesties en frisse ideeën zijn steeds welkom!      

 Na de kerstvakantie de leerlingen  wellicht opnieuw gaan zwemmen?  

Hou alvast Gimme en de kalender in de gaten voor de nieuwe data. 

 We op zoek zijn naar een stapelplaats (van ongeveer een garage groot) 

waar we in afwachting van de nieuwbouw mooi meubilair kunnen stallen. 

 Juf Maud samen met Bram Van Outryve naschools een leuk atelier met 

dansen, acteren en zingen organiseerde.  En er volgen nog ateliers in de toekomst? Alle 

ideeën zijn welkom.  

 De Sint ook het oudercomité een geschenk bracht? Piet bracht 30 praktische zitjes die 

vooral buiten kunnen gebruikt worden? 

 We straks een heuse duiventil krijgen op de weide en we op zoek zijn naar mensen die de wer-
king willen ondersteunen?   

 Juf Evy straks een tijdje buiten strijd is? Juf Maud zal instaan voor de vervanging. 

 Onze nieuwe website online staat? Maar dat er nog wel aanpassingen moeten gebeuren. 

 Het Lentefeest en de 1ste communie doorgaan op 13 mei 2021? 

 Van 30 januari tot 5 februari ’20 de week van de poëzie doorgaat? 

 Na de herfstvakantie er zes nieuwe vriendjes in de peuterklas bij kwamen? 

 We na de kerst nog 2 kleine bengels verwelkomen en  4 januari en 1 februari instapdata  

zijn voor nieuwe peuters? Van harte welkom! 

       

             Prettig Kerstverlof !  

“Gek op Groen!”: een blijver! 

 

Het team  “GO! De Kruipuit“ wenst allen 

een vreugdevolle en warme kerstperiode   

en een hoopvol,  

maar vooral gezond, 2021!  
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