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1. Leesplezier 
Sinterklaas en zijn Pieten brachten voor alle kinderen een (voor)leesboek mee. 
Hopelijk beleeft uw zoon of dochter  er heel wat leesplezier aan! 
Lezen is essentieel voor de ontplooiing van jonge kinderen. 
Lezen helpt om te ver-woorden maar ook om te ver-beelden. Kinderen en jongeren kunnen door het 
lezen kennis krijgen over de wereld en ook dat wat voor hen later belangrijk is. En ze leren over 
elkaar, worden vaardiger in taal, en krijgen meer kennis. Met die ervaringen is het makkelijker zich 
situaties en personages in te beelden, te ver-beelden. 

Door te lezen over een hoofdpersoon die de natuur, de omgeving, vlinders en diertjes beschrijft 
worden dezelfde hersendelen geactiveerd die actief zouden worden als ze zelf door die omgeving 
zouden lopen en zelf die natuur zouden waarnemen. Een wereld die anderen hebben beleefd, komt 
in hun brein terecht via het lezen. De beelden zijn ondersteunend voor het denken. Het lezen zorgt 
voor nieuwe hersenpaden en daarmee voor meer denk-inhouden en beter denken. En dit draagt 
uiteindelijk bij aan de totale ontplooiing. Want vergeet niet: een kind is nog ‘werk in uitvoering’. 

Tien redenen waarom LEZEN super belangrijk is.  

1. Lezen is ‘verhalen’. 
(net als aan het kampvuur vroeger, maar dan efficiënter) 

2. Lezen geeft kennis 
(nieuwe woorden en begrippen en info over gebeurtenissen en culturen.) 

3. Lezen geeft inzichten 
(Hoe werkt dat?  Wat komt er allemaal bij kijken?  Hoe gaat dat meestal?  Waarom gaat het 
heel anders?) 

4. Door lezen leren concentreren 
(Spanningsboog, aandacht in minuten, kwartier, half uur, uren…) 

5. Door lezen leren verwoorden 
(“Pap, en toen kwam die dinges en die echo…..”) 

6. Door lezen leren over moraal 
(Wat zijn de waarden en regels in een bepaalde cultuur….) 

7. Door lezen leren we over gevoelens van anderen, empathie 
8. Leren over intenties van anderen 

(“Wat wil die boze prinses eigenlijk?  Wat is haar doel?”) 
9. Leren over scripts, scenario’s; ons leven zit er VOL van 
10. Lezen is leuk, is spannend 

Leren omgaan met emoties, met beelden en gevoelens, met lichamelijke sensaties 



2. STEM  in de bovenbouw 

 
In het 4e, 5e en 6e leerjaar geeft meester Jonas dit jaar een 
project rond STEM! STEM staat voor Science, Technology, 
Engineering en Mathematics. De kinderen zullen doorheen het 
jaar leren programmeren om zo hun eigen games te kunnen 
maken! 
Eerst werd er ‘offline’ geprogrammeerd, zonder internet en 
zonder computers. Daarna werden de eerste stappen gezet in de 
programmeerwereld via spelletjes zoals ‘Run Marco’, 
‘Minecraft’, ‘Frozen’ en ‘Star Wars’ (code.org). Wat ze daar 
leerden konden ze nadien toepassen op kleine mini-computers, 
Micro:bits. (Dank aan de papa van Aren Schepens (L6) en Yente 
Schepens (oud-leerling) voor het beschikbaar stellen van dit 
materiaal!) Deze week start meester Jonas een doorschuif op 

waarbij de leerlingen werken met de Micro:bits, Scratch en Lego Mindstorm.  
Programmeren is voor veel kinderen iets nieuw! Er worden nieuwe talenten ontdekt! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
3. M.O.S. Milieuzorg Op School  
 

 Bollen planten in de  schooltuin 
De bloembollen zitten in de grond.  

Juf Claudine en juf Ruth hebben met de derde kleuterklassers en enkele gemotiveerde 

kinderen uit het vierde leerjaar in de schooltuin in de Baron van der Bruggenlaan en in de 

bloembakken in de Molenstraat de bloembollen geplant.  
De kinderen hadden op dat moment geen groene, maar extra bruine vingers . 

 

 
 

We hopen dat we mogen genieten van prachtige voorjaarsbloemen. De paaslelies, 

blauwe druifjes en krokussen zullen kleur geven in het voorjaar.  

 

Als de Sint bijna bij ons komt, planten wij een bolletje in de grond... 

En is de paashaas daar, staat het vol bloemen daar! 

Een wonder, raar, maar echt waar. 

 

 
 

 

Kennen jullie het verschil tussen knollen en bollen?  

Een knol is bijvoorbeeld een  aardappel. Soms heeft hij ‘ogen’  en  uit elke oog kan er 

een aardappel groeien.      

Een bol is bijvoorbeeld een ajuin, een tulpenbol, een bol van een krokus en een bol van  

een paaslelie en een bol van een blauw druifje. Een bol heeft rokken.  

Hij bevat het voedsel van een nieuwe bloem die eigenlijk al aanwezig is in de bol. 

 

 

 



 Mooimakers in Springeling 
 

Wist je dat wij nu officieel ‘Mooimakers’ zijn met onze school?  

We ontvangen in het voorjaar grote en kleine grijpers én stevige handschoenen om onze 

dorpskern terug aan te pakken en mooi te maken.  

Als straks de klassen op voorjaarsuitstap gaan, mogen ze zeker de grijptangen en 

handschoenen meenemen.  

De kinderen vinden dit zalig en we bewijzen er de natuur een dienst mee.  

 
 

 Dopjesactie 
 
In Springeling sparen we al jaren dopjes voor de blindengeleidehonden. 

Breng je dopjes mee naar school! 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



4.  Advent & Welzijnszorg – Kerstvakantie 
 

Wat een hartverwarmend gebaar in deze 

adventstijd!   

Na onze oproep brachten veel kinderen 

droge voeding (koekjes, snoep, chocolade, 

blikken, deegwaren,…) mee naar school. 

Dit wordt op maandag 14 december 

opgehaald door de pastorale 

medewerkers. Zij maken hiervan 

voedselpakketten die dan bezorgd zullen 

worden aan de kansarme inwomers van 

onze parochie.  

Van harte bedankt! 

 

Ook de kerstvakantie zal dit jaar niet zijn zoals voorgaande jaren. 
Jammer toch… maar proberen we het ook eens anders te bekijken. 
Laten we het positieve dat we uit deze periode kunnen halen naar 
boven brengen. 
De advent en de eindejaarsperiode is een tijd van donker en licht: 
een licht willen zijn voor jezelf en de ander, kerstsfeer, vrede… 
 
Ideetjes waaruit we naar hartenlust kunnen plukken: 
 
In de gezinsbubbel thuis zijn: 

o Een gezinsfeestje bouwen: klein maar fijn 
o Tijd maken voor elkaar: vertellen, voorlezen, foto’s 

bekijken,… 
o Zorgen voor elkaar: klein helpt groot en groot helpt 

klein 
o Vergeten talenten opnieuw ontdekken bij jezelf en de 

anderen: dansen, zingen, tekenen, turnen, koken, bakken, 
kleien, verven, knutselen,… 

o Genieten van elke dag: de knusheid voelen in huis, samen 
buiten spelen, gek doen, lachen, kriebelen,… 

o Samen actie ondernemen: dingen uitvinden, fantaseren,….. 
o ………… 

                                                                                                            

5. Familienieuws 

 
Geboorte van Nordeen, een broertje voor Nylah Lazrag (K1B) en Rayan Chebil 
(L2A). 
 
VAN HARTE GEFELICITEERD! 

 
 
 
Overlijden van de overgrootmoeder van Louwie (L1B) en Juul (K2A) 
Vanslembrouck. 
Overlijden van de oma van Kobe Vanoverschelde (L4B) 
Overlijden van de vader van Kathy Deschuymere (middagtoezicht) 
                                                                          

              Wij bieden onze innige deelneming aan. 
 



6. Ter info 

 

 De wijkagent van Wielsbeke houdt af en toe een oogje in het zeil aan de 

schoolpoort. Positief: het dragen van een mondmasker werd door iedere ouder 

nagevolgd.  

Jammergenoeg moest hij vaststellen dat de maatregel van SOCIAL DISTANCING 

aan de schoolpoort niet altijd door iedereen gerespecteerd wordt. 

Steekproefsgewijs zal hij dit verder controleren. 

 

 Mogen we nogmaals met aandrang vragen om slechts met 1 ouder uw kind te 

brengen en af te halen aan de schoolpoort?   

 

 Indien je kind ziektesymptonen van Corona vertoont (koorts, hoesten, niezen, 

keelpijn, vermoeidheid,…) komt het niet naar school en neem je best zo vlug 

mogelijk contact op met de huisarts. 

Indien je  kind tijdens de vakantie positief getest wordt of in quarantaine moet 

blijven, verwittig dan zeker de school. 

Indien je op reis gaat naar het buitenland, verwittig dan ook zeker de school. 

 

 De verbouwingswerken aan het oude klooster zullen afgerond zijn eind 

januari 2021. Tot zolang blijven de gespreide start- en einduren voor de 

vestiging in de Baron van der Bruggenlaan van kracht. 

 
 Zoals eerder vermeld is er op woensdag 3 februari 2021 pedagogische 

studiedag voor alle leerkrachten. De school is gesloten voor de kinderen maar 

 ’t Speelhuisje is wel open. Hiervoor vooraf inschrijven is wel noodzakelijk. Na de 

kerstvakantie volgt een brief hierover. 

 Er is geen school op maandag 15 maart 2021 : lokale verlofdag 

Er is die dag geen opvang in ‘t Speelhuisje. 

 De Eerste Communie in 2021 valt op zondag 9 mei 2021om 10 uur. 

 De Eerste Communie in 2022 valt op zondag 15 mei 2022 om 10 uur. 

 Het Vormsel in 2021 valt op zaterdag 21 mei 2021 om 17 uur. 

 Het Vormsel in 2022 valt op zaterdag 28 mei 2022 om 17 uur. 

 

7. Nieuwsbrief van het Oudercomité 
 

 De Sint en zijn pieten kwamen op 6 december langs in ’t Speelhuisje. 

          Daar brachten ze tal van leuks en lekkers voor de kinderen.  

          Het oudercomité hielp de Sint en zijn pieten financieel. 

 De koekjesverkoop zit er alweer op.  

We willen ieder van jullie bedanken voor de geleverde inzet en steun. 

          De 5 hoofdwinnaars die de meeste koekjes verkochten zijn: 

          Jarne & Stan Lauwers met 82 stuks,  

          Jutha Debrabandere & Thibe Vandecasteele met 61 stuks,  

          Lowie Cappon met 43 stuks,  

          Mathis De Rock met 40 stuks en  

          Elise Beernaert met 40 stuks. 

          Zij ontvingen allen een cadeautje alsook een bon van Europoint ter waarde 

          van 25 euro. 

 Wegens het omzetverlies door de coronapandemie konden we via de 

  gemeente beroepen op een bijkomende subsidie waarvoor dank. 
 

Tot slot willen we ieder van jullie  bedanken 

voor de steun afgelopen jaar en wensen we u en uw familie 

en fijne Kerst maar vooral een gelukkig en gezond 2021 toe. 

 


