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Hallo allemaal,  
 
Wat is het jaar weer snel gevlogen en waarschijnlijk zal de schoolpoort weer veel 
sneller dan verwacht haar poorten openen in september.  
Maar eerst willen we allemaal genieten van de grote vakantie. 
Eens uitslapen, geen ochtendfiles trotseren, geen huiswerk moeten maken, 
genieten van veel zonnige dagen en plezier maken in eigen tuin of op een leuke 
vakantiebestemming. 
De klasvrienden missen, eens afspreken en honderduit vertellen over de leuke 
uitstappen of grappige anekdotes delen en veel later opblijven dan we gewoon 
zijn. 
En natuurlijk terugblikken op het voorbije schooljaar, blogs opzoeken van de 
klasjes en tussen de foto’s zoeken naar herkenning en zeggen :  
‘Wat was het een leuk schooljaar’ en ’Weet je nog ?’ of  
‘ Toen hebben we hard gelachen’, ... 
’t SMS’KE blikt nog even terug op enkele bijzondere momenten ut het voorbije 
Sinte – Maartenschooljaar en wenst iedereen een hele fijne vakantie toe.  
Lees en geniet maar mee. 
 
 
Veel  zonnige groeten en tot 1 september,  
 
de redactie van ’t SMS’KE 
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Joepie ’t is vakantie 
en die mag lang duren. 
 
De dagen mogen nu  
veel langer duren 
want er zal steeds 
iets leuks te doen zijn.  

 
De uren mogen nu  
traag voorbij gaan 
want dan kan je er 
zoveel meer 
van genieten. 
 
De minuten mogen nu 
vol van spanning zijn 
want dat alles maakt er 
een heerlijke tijd van. 
 
Joepie ’t is vakantie 
en die mag lang duren. 
Ja, heeeeeeel lang!!!! 
 
                  Antoon Vandeputte.      
 
 
 
Ik wens iedereen een hele prettige en ontspannende zomervakantie toe.  
Aan onze leerlingen van het zesde leerjaar een hele goede start in de humaniora.                                 
Aan onze peuters, kleuters, lagere schoolkinderen en hun ouders,  
tot dinsdag 1 september. 
 
Mevrouw Marie-Line. 
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Dag ouders, 
 
Hier het stukje vanwege de ouderraad. 
 
Wisten jullie dat jullie met meer dan ... wacht, neen, ik ga het niet zomaar 
verklappen, laat ons er een kwisje van maken! 
 
1* Wisten jullie dat jullie, de ouders, samen met de leerkrachten meer dan .... 
shiften gedraaid hebben als vrijwillige helpers op één van de activiteiten dit jaar? 

Kies tussen:  A.  150 
B.  300 
C.  450 
 

2* Onze website   http://www.everyoneweb.com/OuderraadSMS/   kreeg dit jaar 
per dag gemiddeld .... bezoekers over de vloer (enfin, over de ... euh ... 
background). 

Kies tussen:  A.  11 
B.  22 
C.  33 

 
3*  De info-avond op 21 april ging over: 

Kies tussen: A. Verwennen, mag dat? 
  B. Kinderen: hun interesses, hoe leven ze, wat drijft hen? 
  C. Leren leren, kan dat? 

 
De antwoorden vind je elders in dit SMSke 
 
Het lijken onschuldige vraagjes, maar het zijn voorbeelden van de drie belangrijke 
taken die we als ouderraad hebben: zorgen voor ondersteuning van de school 
(materieel, financieel en via hulp bij activiteiten) , het informeren van de ouders 
en deelnemen aan het beleid van de school via enkele overlegorganen, en tenslotte 
onszelf als ouder pedagogisch verwennen. 
 
Daarvoor hebben dit jaar vele ouders zich belangeloos ingezet, en willen we hen 
langs deze weg nogmaals bedanken! 
 
Tot volgend jaar! 
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Terugblikken op een jaar in de Bumbaklas. 
We hebben het afgelopen jaar weer volop kunnen genieten van onze peuters. 
Blij, bang, boos en verdrietig.  Vele gevoelens voor zo’n kleine wezentjes en toch 
hebben ze genoten van hun eerste stap in het onderwijs.  Dat is ons doel! 
We begonnen de klas met 5 peuters, en nu zijn we met 29 peuters aanwezig!   
Gelukkig heeft onze school ervoor kunnen zorgen dat we elke dag met 2 juffen 
klaar staan.  Dankjewel juf Nadia en juf Marleen voor jullie ondersteuning!   
 
De ouders van onze peuters konden sinds januari het reilen en zeilen van hun 
peuter volgen op onze klasblog (http://eerstekleuterklasc.blogspot.com).  Onze 
allerjongste vrienden konden op die manier toch nog wat vertellen aan mama of 
papa.   Ook de grootouders die op een afstand van hun kleinkind wonen, kijken uit 
naar de avonturen in onze klas. Ga zelf ook eens kijken! 
 
Onze peuters hebben de kans om de middagspeeltijd te overbruggen met een dutje 
in de klas.  Dankzij ons oudercomité hebben we dit jaar 20 stapelbare bedjes 
gekregen.  Dankjewel!  
 
En dan mag ik onze poetsvrouw Lisette ook niet vergeten.  Zij kwam van bij de 
start van onze klas elke middag een handje toesteken bij het opruimen, het 
toiletbezoek, de jassen en zij hielp ons samen met de andere juffen van de eetzaal 
om flink ons bordje leeg te eten.   
Zij deed dit allemaal vrijwillig!   Ik zal het nog een keer zeggen: dankjewel! 
 
Nu start er een welverdiende vakantie voor de juffen.  Maar we komen zeker terug 
om onze allerjongste sloebers een onvergetelijk eerste schooljaar te bezorgen. 
 
Juf Sophie, juf Nadia en juf Marleen. 
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Ga zeker eens een kijkje nemen op hun prima onderhouden klasblog. 
Dat kan via http://jufwendy-jufliesbeth.blogspot.com/ 

Of natuurlijk via onze schoolsite: www.sinte-maartenschool 
 

 
 

Zo maken en proeven ze ijs bij juf Mien. 
Voor het recept moet je eens gaan aankloppen bij juf Mien. 
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Bert Beer kwam logeren! 1KB 
 
Hallo allemaal! 
Ik ben Bert Beer en ik woon sinds begin dit schooljaar in het klasje van 1 KB bij juf Sandra. 
Het is er erg gezellig en ik maak dan ook veel plezier met de kleuters overdag. 
Maar … in het weekend ben ik altijd helemaal alleen … 
Dat vind ik niet leuk … 
Daarom ging ik in het weekend met één van de kinderen mee naar huis om allemaal leuke dingen te 
doen, en daar te slapen. 
Ik bracht ook steeds mijn logeerkoffertje mee met al mijn spulletjes in zoals 
mijn tandenborstel.  
Want ‘s avonds en ’s morgens moet ik altijd goed mijn tandjes poetsen.  
Er zit ook een dagboekje in waarin mama of papa dan kan schrijven welke leuke dingen we in het 
weekend allemaal gedaan hebben. 
En hierbij vind je enkele stukjes uit mijn dagboek. Veel leesplezier! 
 

 
 

11-12 oktober 2008: logeren bij Arthur. 
 
Op zaterdag zijn we naar de bib geweest. Het was de eerste keer dat ik zoveel boekjes zag en 
daarna heb ik de boekjes gelezen bij Arthur thuis. 
 
18-19 oktober 2008: logeren bij Filine 
 
Vrijdag ben ik voor het eerst met de bus mogen meerijden naar Mimi,  
de onthaalmoeder. Spannend! 
Zaterdagavond zijn we naar het Sinte-Maartenfeest geweest.  
Lekker kaas gegeten en juf Sandra teruggezien. 
 
8-11 november 2008: logeren bij Elliot. 
 
We hebben vanalles gedaan en ook met de voetbal gespeeld. Papa heeft lekkere pannenkoeken 
gebakken. 
 
6 november 2008: logeren bij Amaury. 
 
Zaterdagmorgen is de sint langs geweest.  
Amaury en zijn zus hebben heel mooie cadeautjes gekregen: Amaury kreeg een bal, kleine 
autootjes, kleurboeken en… speculaas! 
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14 december 2008: logeren bij Robbe 
 
Robbe en ik zijn gaan supporteren voor Willem (de broer van Robbe). We hebben ze naar 
de overwinning geroepen..”Allez Meise, allez Willem!” hebben we geroepen. 
 
9-11 januari 2009: logeren bij Henri 
 
We sprongen uit ons bed, en maakten ons klaar voor Henri zijn tennisles. Wat leuk! Op de 
tennis zag ik Alix van onze klas terug. We hebben ons goed uitgeleefd. Na de les hadden 
we afgesproken om naar het museum van Afrika te gaan in Tervuren. Henri was er al eens 
eerder geweest, en vertelde me in de auto over een grote boot, een immense olifant, een 
giraf en een krokodil. Het was echt heel indrukwekkend en leerrijk. 
 
16-18 januari 2009: logeren bij Frederik 
 
Frederik heeft Sinterklaas gespeeld: de hele tijd vertrok hij met mijn koffertje naar 
Spanje, en even later kwam hij terug met een koffertje vol cadeautjes voor William (zijn 
broer) en mezelf. 
 
23-25 januari 2009: logeren bij Charles- Antoine 
 
Met zijn allen zijn we gaan zwemmen (mijn eerste keer). 
Ik heb een zwembroek van Charles-Antoine mogen gebruiken en we hebben goed en veel 
gezwommen. 
 
6-8 februari 2009: logeren bij Eline 
 
Eline haar mama had een doktersafspraak want er zit een babytje in haar buik. 
Dat zou in de komende dagen geboren worden. Spannend hoor! 
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13-15 februari 2009: logeren bij Julie 
 
Ik heb vandaag mijn ‘Valentijntje’ ontmoet: de mooie witte beer van Julie haar zusje Ella.  
Bij het etentje samen met Julie, Ella en hun mama en papa bij kaarslicht was het ook heel 
gezellig! 
 
6-8 maart 2009: logeren bij Alixe 
 
Toen we in bad gingen, zag de mama van Alixe allemaal kleine vlekjes op haar buik en rug. “Oei, 
precies de windpokken”, zei haar mama tegen de papa. 
Het was een tof weekend, maar hopelijk krijg ik nu geen windpokken! 
 
25-26 april 2009: logeren bij Anke 
 
Zaterdag zijn we naar de winkel geweest. Ik mocht van Anke in het kleine winkelkarretje en zij 
heeft me heel de winkel rond geduwd. 
 
8-10 mei 2009: logeren bij Pauline 
 
De volgende ochtend waren Pauline en ik al heel vroeg wakker, want we moesten haar mama 
verrassen voor moederdag. We zijn samen het bed uitgeglipt en het cadeautje uit de kast gaan 
halen. Dan zijn we naar de kamer van Pauline haar mama gegaan. 
We hebben haar wel 1000 kusjes gegeven en natuurlijk ook haar cadeau.  
Ze was heel blij, en vond het een heel mooi geschenk. 
 
21-24 mei 2009: logeren bij Amélie. 
 
De volgende dag mogen we gaan spelen bij Zoë, een vriendinnetje uit Amélie haar klas.  
Het was mooi weer, dus hebben we veel buiten gespeeld. 
De mama van Zoë heeft lekkere pannenkoeken voor ons  gebakken. Smul, smul! 
 
29-31 mei en 1 juni 2009: logeren bij Tiemo 
 
Autopech! Een takelwagen kwam ons en de auto halen. Toen kwamen we eindelijk op onze 
vakantiebestemming en zag ik voor de eerste keer de zee! 
We hebben ook nog veel in het zand gespeeld en in de speeltuin. 
Daarna zijn we naar een dierenparkje geweest. 
Tiemo heeft mij zelfs leren vliegen! 
En dan was er nog kermis. Als afscheid kregen we nog lekkere pannenkoeken! 
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5-7 juni 2009: logeren bij Lander 

 
Joepie! Ook dit weekend mocht ik naar de kermis samen met Lander.  
Ik mocht ook nog in een klein badje zitten, alleen voor mij! 
De volgende dag zijn we nog allemaal samen gaan stemmen en ik mocht Lander helpen om die grote 
papieren in de bus te doen. 
 
9-11 juni 2009: logeren bij Axel 
 
Axel gaat op woensdag nooit naar school omdat hij bij Nele, Willy en Eva een beetje moet oefenen 
om goed te leren praten, bewegen, knippen en plakken. 
Om 10 uur gingen we eerst bij Eva voor de ergotherapie.  
Wat een moeilijk woord, maar het was best leuk want daar hebben we met de plasticine mogen 
spelen.  
Om 10u30 was het de beurt aan Nele waar we nieuwe woordjes geleerd hebben en om 11 uur 
hebben we bij Willy met de bal gespeeld en met het springtouw. 
Axel heeft flink zijn best gedaan. 
 
Ziezo beste mensen, dit waren stukjes uit mijn dagboek. 
Ik ben ook nog bij Zoë geweest en Suzan. Ondertussen ook bij Albane en Noah. 
Hierbij wil ik dan ook alle kinderen ontzettend bedanken omdat ze zo goed voor mij gezorgd 
hebben. En ook de mama’s en papa’s wil ik bedanken omdat ze mij een beetje als ‘hun zoon’ 
hebben behandeld. 
Ik vond het ontzettend leuk en keek elke dag uit naar het weekend. 
Ik zal jullie missen kinderen.  
Ik zal steeds aan jullie blijven denken dankzij mijn mooie dagboek en de mooie foto’s die ik van 
jullie gekregen heb. 
Nog een prettige vakantie, en TOT ZIENS  !!!! 
 
P.S.: Oh ja, ik moest jullie van de juf ook nog allemaal een dikke kus geven, zeggen dat ze jullie 
één voor één schatten van kinderen vindt en dat zij jullie ook erg zal missen.  
Ze pinkte zelfs een traantje weg … 
 
GENIET NOG VAN EEN WELVERDIENDE,  EN HOPELIJK ZONNIGE VAKANTIE! 
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Op vrijdag 12 juni gingen de kleuters van juf Mien en juf Ann op schoolreis naar 
Tivoli te Mechelen. De schoolreis was weer voor veel kinderen een spannende maar 
ook leuke dag! 
Ik vroeg aan de kleuters:"Wat vond je leuk op die dag?" 
  
Tanguy: met de bus rijden. 
Baptist: in het molentje zitten in de speeltuin. 
Thomas: naar de dieren kijken en picknicken 
Nathalie: naar het varken kijken. 
Kjell: kijken naar de dieren 
Alexander: in de piratenboot spelen. 
Adani: ook in de piratenboot. 
Gloria: in de schommels zitten want dat gaat snel. 
Quinten: heel de speeltuin was leuk omdat ik overal gespeeld heb met vriendjes. 
Joecy:in het vliegtuig. 
Gaspard: op de glijbaan. 
Jonas:de boot vond ik leuk. 
Astrid: in de schommels. 
Virginie: vanachter in de bus zitten, ook de speeltuin was leuk. 
Tara: in het huisje spelen, taartjes maken en iedereen was jarig. 
Emy: taart maken voor Jezus en in het molentje. 
Thalia: op de schommels omdat dat hoog is. 
Zara: in het spinnenweb zitten en in de trein spelen met Quinten en picknicken. 
Thomas: van de paal glijden van het kraaiennest. 
  
Wij wensen jullie nog een prettige, zonnige, ontspannende vakantie toe. 
Juf Ann van de 2de kleuterklas b 
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HET LEVEN ZOALS HET IS IN DE DERDE KLEUTERKLAS: OP UITSTAP! 
 
Naar maandag 16 maart hebben we lang uitgekeken: we gingen naar Technopolis! 
We reden met de bus naar Mechelen.  
Eens aangekomen, mochten we op ontdekkingstocht! 
We mochten er ons eigen geld drukken in de bank, een trein besturen, zelf pizza 
maken, kassier(ster) spelen in de supermarkt, een huis bouwen met een echte 
kraan, kijken door de ogen van een vlieg, … 
Rond 13 uur gingen we terug met de bus naar school. Daar aten we onze 
boterhammetjes op en praatten we nog lang na over onze toffe uitstap! 
 
Maandag 8 juni mochten we weer op uitstap!  
We gingen op schoolreis naar domein “Drie Fonteinen” in Vilvoorde.  
Om 8.30 uur gingen we met de bus naar het domein. Daar mochten we lekker lang 
spelen in de speeltuin en tussendoor aten we een tienuurtje.  
Na onze picknick in de grote tuin gingen we spelen in een bosje.  
Een wandeling leidde ons naar de bushalte waar we met een bus van De Lijn naar 
school terug kwamen.  
Dat was ook een echte belevenis, er was zoveel te zien en zoveel te vragen aan de 
juf! Moe maar voldaan kwamen we terug aan op school. 
 
Deze uitstappen waren echt heel leuk en onvergetelijk. Dat komt zeker en vast 
omdat ik zo’n flinke en lieve kinderen in mijn klasje had!!! 
 
Ik wens “mijn” kleuters een fijne vakantie toe en voor volgend jaar veel lees-, 
schrijf- en rekenplezier! 
 
Juf Lies 
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Met het eerste leerjaar naar De Schorre! 
 
 
 
 
 
Vrijdag 12 juni was het zover.  We gingen op schoolreis naar ‘De Schorre’. 
Eerst een koekje eten, drankje drinken, een sanitaire stop en dan was het tijd om aan 
onze wandel’speel’tocht te beginnen. 
 
 

                                          
 
We waren nog maar pas vertrokken of we kregen reeds onze eerste opdracht.  Per 
klas rond een pleintje lopen.  De klas die dit het snelste kon was gewonnen.  En ja, 
er was een winnende klas, maar eigenlijk zijn de 3 klassen gewonnen, omdat 
iedereen zo flink meegelopen heeft! 
 
 

                               
 
 
Tijdens de wandeling hebben we nog Chinese voetbal, zakdoek leggen, voetbal, 
touwtje springen, … gespeeld.    
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Naar de natuur luisteren en diertjes zoeken hebben we ook gedaan . 
 
 

                                   .  
 
 
Groot was onze verbazing toen we parapentes zagen.  Heel leuk om te zien.  
Jammer genoeg was er voor hen te weinig wind.  Maar toen we wind hielpen maken, 
lukte het, tot onze grote vreugde, toch nog. 
 
 

                     
 
Myrthe was die dag jarig en mocht nog een spel kiezen.  Het werd ‘tikkertje douche’.  
Waar iedereen zich eens goed kon wassen. 
 

                                         
 



 15 

Oh ja, onderweg voelden de juffen regelmatig iets kriebelen.  Het was een letter die 
uit hun broekzak kwam.   Toen we die letters verzameld hadden, moesten we er nog 
een woord mee maken.  Dat was niet zo gemakkelijk maar….het is ons toch maar 
gelukt!              SPEELTUIN   
 
                                                                                                                                                                                                             
     

                                    
 
 
Eerst onze hongerige magen vullen en dan spelen in die leuke speeltuin.   
En plezant was het!     
                                                                                                                                            

                          
 
 
 
Je kon er zelfs je armspieren trainen zodat je sterker en sterker werd! 
 
 
 

 
 
 
Het was toch wel een boeiende en vermoeiende schoolreis! 
 
Alle kinderen van het eerste leerjaar en hun juffen wensen iedereen een prettige 
vakantie! 
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In 1C kunnen ze ook flink werken, lezen, rekenen en natuurlijk schrijven …
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Recht uit het 2A-kampioenenhart …  
Wat vond jij het leukste dit schooljaar? 
 

 
 
Gaan zwemmen in het zwembad van Meise vond ik leuk want op het einde van elke 
zwemles mochten we van meester Stijn vrij zwemmen. 
Eline 
 
Ik vond het vooral leuk toen we onze eerste communie deden en ook toen we een 
kikker mochten knutselen. 
Helena 
 
De communie vond ik leuk.  
We hebben voor de eerste keer een hostie gekregen. 
De jongens waren op hun mooist gekleed. Dat gebeurt niet elke dag. 
Tanja 
 
De verjaardag van Nestor, onze klasmascotte (1 april) vond ik leuk. 
We vertelden moppen en moesten gekke oefeningen doen van de meester. Onder 
onze stoel zat een vis gekleefd. 
Wout 
 
Voetballen op het ballenplein vond ik in het tweede leerjaar de max. 
Arthur 
 
Het fort op de speelplaats vond ik tof want daar kon je veel op spelen. 
Solène 



 18 

 
 
Ik vond het leuk dat we onze eerste communie hebben gedaan. 
De liedjes waren … stom, grapje, ze waren hééééééééééééééél leuk. 
Zeker ‘Goede Vader’ 
Lia 
 
Ik vond carnaval vieren heel leuk omdat iedereen zich ook vrij mocht verkleden. 
Dat doe ik supergraag. 
Emma 
 
De spelletjes bij de piratendag vond ik supertof. 
Thomas 
 
Rekenen vond ik leuk maar de maaltafel van 7 is het moeilijkst. 
Elene 
 
Ik vond voetballen op het ballenplein tof omdat we bijna altijd wonnen. 
Xander 
 
Ik vond de kikker maken heel, heel leuk. 
Stefanie, de gitaar van de meester klinkt mooi. 
An-Sofie 
 
Het leren met meester Bruno vond ik heel leuk. 
Eric 
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In de klas zingen met Stefanie en de meester. 
Die heet Bruno. De klas is superleuk. 
Camille 
 
In het bosje spelen en takken verzamelen vond ik leuk. 
Zeker als ik het deed samen met mijn vrienden. 
Matteo 
 
Samen spelen was het leukste. 
Ik spring ook graag in een touw. Leuk! 
Clara 
 
Ik vond het leuk toen Jezus in mijn hart gekomen is en ik het lichaam van Jezus 
heb gekregen. 
Christophe 
 
De uitstappen naar het park, naar de grootste bloem ter wereld, naar het 
Velaertbos, naar de tuin van juf Ann, de Vlaamse knuffels die we uitdeelden, de 
toneeltjes van Zacheüs en ‘Paniek in het kasteel’, het bezoek van kinesiste 
Goedele, het fietsparcours, carnaval vieren en kwissen, knotsgekke wezentjes 
bedenken en tekenen, rekenen, typen en spelen op de computer, ons klasblog 
onderhouden en bekijken, liedjes & maaltafels zingen, ‘ik zeg’ en tussendoortjes 
spelen, verjaardagen vieren en ons lievelingsspel samen spelen, veel mails naar 
ouders sturen en ontvangen, knutselen en prutselen, eiergerechten en heksensoep 
maken, de vastenvoettocht, de piratentocht, spelen, werken en lezen in groepjes 
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of met leerlingen van het zesde, … 
Pfff … ik geef het op, kiezen voor het leukste … 
 
Als ik dan toch moet kiezen voor het allerleukste dan kies ik … 
voor mijn kampioentjes en hun leuke smoeltjes,  
het soms tuimelen van hun stoeltjes,  
hun grappen en hun grollen,  
hun flink werken en hun dollen, 
kun kakelen en toch eitjes leggen, 
hun roodgloeiende oortjes bij mijn ‘ik-zeggen’, 
het toch moeilijk hebben met luisteren, 
hen geheimpjes in de oren fluisteren, 
Nestor die bij de jarige mocht gaan logeren, 
als meester van hen veel bijleren, 
hun straffe knuffels en soms ook zoenen, 
kortom, teveel om op te noemen … 
‘k zou liefst hebben dat ze allemaal zouden bissen, 
meisjes en jongens, wat ga ik jullie missen! 
 
Het ga jullie goed kampioenen! ;-) 
meester Bruno 

 

Meer leuke foto’s, filmpjes en kampioenenweetjes: http://2akampioenen.blogspot.com/ 
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17 mei was het onze grote dag (2B) 

Wat vond je zo fijn aan deze dag? 

De eerste keer een hostie krijgen. 
Voorlezen in de kerk. 
Ik heb een Wii  en veel spelletjes gekregen. 
De garnaalkroketten, de worstjes en het dessert waren heel lekker. 
We speelden ‘tikkertje’. 
Mijn peter moest weg maar hij bleef toch. 
Ik kreeg veel geschenkjes. 
De railbike ging heel snel. 
Mijn familie was op het feest. 
Ik mocht een bloem aan mijn mama geven. 
Foto’s krijgen en fotograferen. 
Mijn communie vieren. 
Liedjes zingen. 
De kop van het ijslammetjes afsnijden.  
  

Maar … 

Papa vertrok naar Japan. 
Het feest was zo snel voorbij. 
Mijn neef kwam niet naar de mis. 
Mijn nicht veranderde altijd de spelletjes. 
Mijn neef speelde steeds ‘de chef’. 

de kinderen van het tweede leerjaar B en juf Ann 
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’t Is weer voorbij het derde leerjaar!!! 
Wat was het fijn om in die klas te zijn,  
Allemaal heel leuke, toffe dingen 
Van leren, spelen, zingen het refrein…. 
- De uitstappen  en schoolreis waren geweldig. Ook 

de vastenvoettocht was leuk. We mochten een berg 

beklimmen toen we even rustten. Ook spelen in het 

bosje en stokken stelen voor ons kamp was leuk. 

(Pieterjan) 

- We gingen samen met onze klas naar de brandweer. Tof! 

We hebben sindsdien veel bijgeleerd. Zo moet je over een 

frietketel die vuur vat een vochtige doek leggen. (Justien) 

- De fietsendag vond ik tof en op de 8 km stappen van het 

Lint  zagen we bloemen en planten.(Samuel) 

- We hadden in onze klas een sterke band. Een rol leren voor onze Franse les was 

ook tof! Bij het hoekenwerk werkten we in groepjes omdat we samen een 

opdracht kregen. (Ines) 

- Wat ik leuk vond was dat de juf niet vlug boos werd. Als de turnmeester ziek 

was, gaf onze juf ons les. In december kwam de sint en kregen we speculaas en 

mandarijn. (Pauline) 

- We mochten in de klas vooraan komen vertellen over het weekend, een boek, 

ons zelf geschreven verhaal voorlezen, over onze lievelingsknuffel vertellen. We 

speelden ook een heel leuk trollenbosspel in het park. (Jeremy)  

- Ik vind de Sinte-Maartenschool een vriendelijke en leuke school. Ik heb veel 

vriendjes. Ik ben blij dat mijn neef en nicht in dezelfde school zitten. (Lise) 

- Het turnen was tof, vooral met meester 

Maarten. De stripwandeling in Brussel was tof 

omdat we veel geleerd hebben. (Noah)  

- Ik vond het leuk dat we op rolletjesdag iets 

mochten meebrengen op wielen. Ook de 

spelletjesdag was leuk. Met carnaval mochten 

we ons verkleden. Ik was ‘chichimadame’. Ik had 

een hele leuke, toffe en lieve juf. (Marie) 

- In de loop van het jaar ging het brandalarm af en moesten we naar buiten. Elke 

maand verhuisden we. Dat was elke keer een spannend moment. We mochten ook 

op de computer. (Victor) 

- Ik herinner mij nog de dikke truiendag, het toneel “ ’t eiland tolifant”, de 

klasfoto, het groepswerk, de toetsenweek waar we hard werkten. (Sofie) 

- De dag dat we spelletjes mee naar school mochten nemen, herinner ik mij nog 

goed. Ik vond dat heel tof. En de uitstap naar de brandweer vond ik superleuk! 

(Kyra)  
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- De juf vertelde elke vrijdag uit Pluk van de Petteflet en elke ochtend zongen 

we “goeiedag…”We hebben ook samen gelachen. (Morgane)  

- We speelden vaak voetbal. De vrijdag knutselden we altijd 

toffe dingen met onze leuke juf. De juf gaf ons soms turnles. 

Dat was een keitoffe turnles.                                                         

We deden trefbal maar we waren verloren.(Arne) 

- We mochten soms dansjes in de klas tonen. In de 

verkeersweek mochten we met de fiets naar school komen en 

deden we een fietsparcours. Met carnaval mochten we ons 

personage voorstellen. (Mai Vy) 

- Mijn verjaardag vond ik een leuk moment. We gingen ook naar het kerkhof. 

(Gary) 

- Onze deur was een beetje stuk. Wij wisten dat we moesten duwen tot we een 

klik hoorden. Anders vloog ze open. Ik vond de pictionnary die we met de klas 

speelden een heel leuk spel. Ook gaan zwemmen deed ik heel graag (Fien) 

- Ik vond het keitof toen we bij de brandweer mochten spuiten met de slang. De 

uitstap naar Brussel voor de striptekeningen was ook heel tof. De verjaardagen 

waren lekker. (Pieter) 

- We mochten een eigen strip maken op de computer. Ik vond het fijn om in onze 

klas te zijn. We hebben ook voor het eerst op de carpoolparking gefietst. Ik 

vond het een keitof jaar. (Kato) 

- Ik vond  de verjaardagen, het zwemmen op maandag en de sportdag heel fijn! 

(Luna) 

- We gaan ook het einde van het jaar nog vieren. Dan is het vakantie. Joepie! 

(Wouter ) 

- Ik vond het een heel leuke klas. We hebben heel veel dingen kunnen doen 

samen. We lachten, werkten, speelden en genoten van mooie dingen. 

Dankjewel allemaal. (juf Lieve Becq) 
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De kinderen van 4B 

Lien kan heel goed fantaseren. 
Daar kun je van leren. 
Alexander is heel erg snel. 
Als je ’t niet wist, dan weet je ’t nu wel. 
Marie kan heel goed voordragen. 
Ze zal nooit iemand plagen. 
Thibault is goed in tennis. 
Daarvan heeft hij veel kennis. 
Arthur is een echte grapjas. 
Hij is de liefste van de klas. 
Vince probeert mooier te schrijven. 
Dat zal altijd zo blijven. 
Adriana wordt later model. 
Ze verblijft dan in het Hollywoodhotel. 
Aideen kan heel goed ballet. 
Ze speelt graag op haar klarinet. 
Aurélie is een echt feestbeest. 
Dat is ze altijd geweest. 
Laurenz is een sympathieke vent. 
Hij wordt graag verwend. 
Emily komt graag vertellen. 
Ze heeft een hekel aan stellen. 
In ’t net werken,is Yaël een kei. 
Ze is altijd heel blij. 
Louis heeft een toffe hond. 
Samen spelen ze in ’t rond. 
Katrien kan heel mooi tekenen. 
Robin is een kei in rekenen. 
Piano spelen doet Ann-Sophie goed. 
Ze krijgt daarom een pluim op haar hoed. 
Allegra speelt graag golf. 
Ze is niet bang van de boze wolf. 
Jesse is goed in taal. 
Daardoor is hij zo speciaal. 
Hannah rijdt graag op haar paard. 
Ze doet dat steeds in volle vaart. 
Gautier kan heel goed leren. 
Dat doet hij al die keren. 
Mirte verdedigt goed zichzelf. 
En volgend jaar wordt ze elf. 
Thom is de vriend van iedereen. 
Hij is nooit alleen. 
Dieter is een lieve jongen uit de klas. 
Hij springt graag in een plas. 
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In het vijfde leerjaar A schreven ze leuke, spannende, komische, … verhalen. 
En dat ze er wat van kunnen, kan je hieronder lezen. 
De opdracht was om met 5 woorden een verhaal te schrijven. 
Leonie deed zeker en vast haar best.  Lees maar … 
 
In het politiekantoor gaat de telefoon . “Hallo met inspecteur Jansens “ . “Een inbraak ! 
De inbraak gebeurde in het museum van  Leuven.” De agenten gingen er meteen naartoe. 
Toen ze aankwamen, waren de mensen van het laboratorium sporen aan het zoeken. 
“Hallo inspecteur,  hoe gaat het ?” “Goed , goed .””Wat is er  gestolen ?” “  Juwelen , 
samen kosten ze 3 000 000 euro.” “Dat is niet niks “ , zegt de inspecteur. “Zijn er 
mogelijke sporen?” “ Nog geen gevonden”, zegt de laborant. “ Oké , we onderzoeken heel 
het museum ! “ roept de inspecteur naar zijn collega’s . Na 3 uur vinden ze voetsporen. Ze 
zien duidelijk dat het mannenschoenen zijn . En plots … zien ze bloed ! Er zijn allemaal 
bloedsporen. Ze volgen een gans pad . De inspecteur en een paar agenten volgen de 
sporen. De sporen eindigen aan een kast. Ze doen de kast open en … daar zien ze een lijk. 
Het is een vrouw . Na een paar uur is het onderzoek gedaan . Maar er zijn nog veel vragen 
op te lossen : - Wie stal de juwelen ? – Wie vermoordde de vrouw ?  En hoe geraakte hij in 
het museum dat gesloten was  en streng beveiligd is? Als eerste gaan ze de personeelsleden 
ondervragen. De meesten  vertelden allemaal hetzelfde verhaal.  Het  verhaal was altijd : 
we hadden vandaag allemaal  een dagje vakantie, behalve  4 mensen hadden een ander 
verhaal . De 1ste  Jan : vertelde dat hij samen met Jona , Rik, An en Jos het museum moest 
controleren of alles er nog stond . Plots zagen we Jos niet meer. Hij was waarschijnlijk 
weer vroeg naar huis gegaan.” Wat bedoel je met weer?” vroeg de inspecteur . Wel, Jos 
gaat  vaak vroeg naar huis omdat hij het beu is. Ik snap niet dat onze baas hem nog niet 
heeft ontslagen. Even later in het politiekantoor is de inspecteur aan het nadenken over de 
4 zijn verhaal .”Toch klopt er iets niet in dat verhaal “, mompelt de inspecteur.  Net dan 
gaat de telefoon.  Kom direct naar het laboratorium. 
 
In het laboratorium … 
“En, van wie is het lichaam ?” vraagt de inspecteur.  Het lichaam is van Sofie Vermeulen, 
een 28-jarige vrouw die al een tijdje was verdwenen.  
 “Hoe kwam ze dan in het museum terecht ?”  vraagt de inspecteur.  Dat weten we niet. 
“ Waar woont ze ?” vraagt de inspecteur.  In de Winkelstraat 15 te Vilvoorde. 
 
  Even later in de winkelstraat … 
“Hallo, bent u de moeder van Sofie Vermeulen ?” vraagt de inspecteur als hij aan het huis 
van Sofie Vermeulen staat.  “Ja”, zegt ze.  “Is er soms iets met haar ?”  “Mag ik even 
binnenkomen ?” vraagt de inspecteur.  Net dan gaat zijn GSM.  “Hallo inspecteur, we 
weten wat er niet klopt aan hun verhalen.  Jos, die had aan ons verteld dat hij die dag 
vakantie had, maar Jan, Jonas, Rik en An zeiden dat hij die dag bij hun was en plots 
verdween”, zegt één van zijn collega’s aan de telefoon.  “Oké, ik ga direct Jos 
ondervragen”, antwoordt de inspecteur.  “Dat hebben wij al gedaan, hij zit bij ons in het 
kantoor”, zegt de agent. 
 
Wat later in het politiekantoor … 
“Jos, we gaan je wat vragen stellen”, zegt de inspecteur.  “Wat is je schoenmaat ?”  “40”, 
antwoordt Jos.  Ken jij de code van het alarmsysteem ?  “Een beetje, ik ken de eerste 4 
letters.”  “Hoeveel cijfers heeft de code soms ?” vraagt hij.  “4 cijfers”, antwoordt de 
inspecteur.  “En waarom verdween je die dag ?” vraagt hij.  Iedereen zegt dat jij die dag 
werkte en verdween. 
Na een paar uur geeft Jos toe dat hij de diefstal heeft gepleegd.  Maar heeft hij Sofie ook 
vermoord ?  Jos kon niets anders dan bekennen en dus … 
“Wat is je verhaal ?” vraagt de inspecteur. 
Wel, mijn baas had per ongeluk een vrouw overreden.  Ze was direct gestorven.  Van mijn 
baas moest ik de juwelen uit het museum stelen en daar het lijk verstoppen dus …  Ik had 
het lijk in een zak gestopt en het in de kofferbak gelegd.  Ik sloop stiekem naar mijn auto 
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maar eerst had ik het alarm uitgeschakeld.  Ik ben toen langs de achterdeur naar binnen 
gegaan en heb de juwelen gepakt en het lijk in de kast verstopt.  Wat ik niet wist  was dat 
er bloed droop.  Ik ben toen in m’n auto gestapt en ben weggereden.  “Wie was je baas ?” 
vraagt de inspecteur.  “Wie denk je, het is mijn baas”, zegt Jos.  “WAT !” roept de 
inspecteur.  
 Even later is de baas van alle personeelsleden opgepakt en zijn alle raadsels opgelost.  Tot 
de telefoon gaat.  “Hallo, er is een inbraak gebeurd in het museum van Gent en er zijn 
overal sporen van … cavia’s”, zegt de man aan de telefoon.  “Euh, we komen eraan”, 
zucht de inspecteur.  Maar verder gaan we niet vertellen.  Want dit is het. 
 

 

  
 

(Het drukwerk werd verzorgd door Ellen en Emilie) 
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SPELLETJES: 
 
De bende van 4A… 
zoek onze 24 voornamen en je houdt een fijne zin over. 
Je vindt ze horizontaal, verticaal, schuin en achterstevoren. 
Succes ! 
 

O H L A L A C T T A A K T R 

A T D I T C H A R L O T T E 

T U J O H N A T H A N T O D 

T T R T T T R T W A S T M N 

E E N E T T L U C A T E A A 

T T W I L L E M T N I L S X 

T T I C T I N T T A B O B E 

A T L A T B E N K J T D T L 

T N L T T T T T A R T I T A 

S U I O P E R L M E T E T T 

J E A N U T T T I T J T T T 

T T M L E I U K E E E T T T 

T T E M E I S T L I N T T T 

A R D E A H P E T P S 4 A ! 
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Spelletjes (5C) 

 

 

 



 35 



 36 

  
 

Zeeklassen 2009 
 
Het was echt supertof in Oostduinkerke!  
We verbleven drie dagen in Ter Helme.  
We hebben er zoveel gedaan! We bezochten de IJzertoren te Diksmuide en de abdij 
‘Ten Duinen’ te Koksijde.  
We kregen een rondleiding op het strand en in de duinen met een gids.  
Iedereen bouwde zandkastelen en speelde lekker in de duinen! 
Het eten was er ook lekker en de kamers waren super ! 
Er was ook een toffe speeltuin.  
Het was er zo tof dat ik terug wil gaan ! 
 
Marie (5B) 
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WIST JE DATJES … 
 

Wist je dat de derde kleuterklassers een kleuterdiploma krijgen op vrijdag 26 juni?  
Ze maken volgend jaar immers hun overstap naar het eerste leerjaar. 
 
Wist je dat de kleuterjuffen samen sterk zijn?   
Ze hebben samen het kleine houten huisje naar omhoog geduwd om er de verloren 
knikkers terug te vinden.  En dat waren er veel hoor!  
 
Wist je dat de 3de kleuterklas met de lijnbus van Vilvoorde naar Meise zijn 
gereden?  Ze waren daar op schoolreis.  
 
Wist je dat ze in de 3de kleuterklas elke vrijdag hun fiets mogen meebrengen.   
Ze fietsen dan op het ballenplein.   
Sommige beschikken dus over wielrennersbloed.  
 
Wist je dat Keoni, een peuter uit de klas van juf Sophie al op een fiets kan rijden?  
 
FLAPUITJES … 
 
Kleuter zegt: “Ik ga in de vakantie zwemmen met de dolfijnen.”  
Waarop de juf vraagt: “Waar ga je dan naartoe?”   
Antwoord:  “Naar Wolvertem”.   
Wat denken de juffen hierover?  
Waarschijnlijk zit het kind in een zwemclub “De dolfijntjes”. 
 
Juf toont een prent van een washandje.  Wat is dit?   
De kleuter: “Een handwasje”. 
Joecy zet in de klas een zonnebril op.  Hij zegt:  “Kijk juf, nu ben ik donker.” 

 
In de peuterklas vroeg de juf: “Wie geeft er melk?”   
Een peuter reageert spontaan: “Juf Marleen.” 
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Een kijkje achter de schermen 
  
Door een verhuis kwam ik dit schooljaar op Vlaams-Brabantse bodem terecht en moest ik 
de kindjes van mijn vertrouwde klas achterlaten.  Ik besloot een duik te nemen in een 
onbekende wereld en belandde in het bureau naast mevrouw Marie-Line als 
beleidsondersteuner.  
De jobinhoud zag er alvast veelbelovend en uitdagend uit en na 10 maanden nauw 
samengewerkt te hebben met mevrouw Marie-Line, juf Caroline, de toffe dames van het 
secretariaat en alle collega’s voor de klas moet ik toegeven dat het een enorm leerrijk en 
afwisselend jaar geweest is.   
Ik heb het onderwijs eens van de andere kant kunnen bekijken en ik moet bekennen dat ik 
hier enorm van genoten heb.  
Wat volgend jaar zal brengen is nog een grote verrassing, want de afstand van de  
Sinte-Maartenschool naar mijn nieuwe thuis is net iets te ver om iedere dag te 
overbruggen.   
Maar ik weet nu dat het even fijn (maar ook even hard werken) is voor de klas als achter 
de schermen.      
  
Volgend jaar zal ik zeker en vast regelmatig eens piepen op de Sinte-Maartensite  
en het reilen en zeilen van iedereen op de voet volgen!  
Maar eerst vakantie!  Geniet er van! 
Juf Kim 
 

Terugblik…  

- Je toonde me die 7,5/10 voor cijferen waarvoor je zo hard gewerkt hebt. Jouw 
glimlach… 
- Jij vertelde me dat je je een kip begon te voelen omdat je die voormiddag al zoveel 
pluimen van je juf had gekregen. Je had je de ganse voormiddag flink gedragen in de klas. 
Je kreeg nog een extra pluim van mij!  
- We gingen wandelen in Boom en praatten honderduit met collega’s en ouders.  
- Een joelende bende kleuters want Zwarte Piet stond op het dak!  
- We werkten aan een zorgvisie en maakten plannen voor een (h)echt zorgteam  

(wait and see)  
- Je praatte over de kinderen van de klas, je uitte je zorgen en we zochten naar een 
andere aanpak … en het werkte.  
- Je maakte een tekening en je schreef erbij “Je hebt me heel veel geholpen”. 
- Je praatte over je zoon en wat jou zorgen baart. Een oplossing kon ik niet bieden maar 
je kreeg een luisterend oor. 
- De eerste dag dat Tiemo geen traantje liet bij het afscheid nemen… 
- Jij zei “Fijn dat je er bent”.  

Dit en zoveel meer geven elke keer weer dat goed gevoel …  

Zorgcoördinator juf Caroline 
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Welkom kind 
 
Abel,  een broer voor Myrthe, 1 KC 
Emeric, een broer voor Alison, 1 KC 
Nael, een broer voor Noham, 1KC 
Thomas 3 maart’09, broertje van Lucas en Mathias en zoontje van juf Sonia en 
Stephane 
Jef, 13 maart ’09, tweede spruit van juf Katrien & Bart 
Tristan, 14 maart ‘O9, eerste spruit van juf Tess & Tim 
Marie,26 maart ’09, zusje van Lowie Bosteyn 
Dien, een zusje voor Saar, 1 KC 
Amber 2 mei ’09 zusje van Quinten Van Steenwinkel 
Fany, 18 mei ’09, zusje van Farah en Florian Ketelaer 
Titana, zusje van Jeremy en Noah Miesi Wamba 
Bijna een tweede broertje of een eerste zusje voor Ella, 1 KC 
 
Overlijden: 
 
Mevrouw Jeanne Gabriels, de moeder van juf Ingrid 
 
 
Antwoorden (spel 5C) 
 

 
 

De antwoorden op de vraagjes in het stukje van de ouderraad: 
 
1* De ouders en de leerkrachten hebben dit schooljaar meer dan 450 shiften 
gewerkt (antwoord C) , allemaal vrijwillig, en dan hebben we nog niet eens het 
schoolrestaurant meegeteld (want daar had ik geen cijfers van ...). Dat is ongeveer 
één shift per kind op de school. Dat is op zich een groot aantal, maar volgend jaar 
gaan we dat gewoon toch doen verbleken en brengen we dat zomaar efkens naar 
twee shifts per kind, neen?  
 
2* Onze website mocht 22 bezoekers per dag verwelkomen dit schooljaar 
(Antwoord B) . Vandaar dat de vloer ...euh ... background recent eens gekuist werd 
en er nieuwe foto’s op staan. 
 
3* Neen, we zijn nog niet bij Paul Jambers langsgeweest, en “Leren leren” hebben 
we wel gehad, maar dat was niet op 21 april. Toen ging het over verwennen en wat 
je als ouder moet weten over positieve en negatieve verwenning (Antwoord A dus). 
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Bumba gaat op vakantie! 
Maar hij komt volgend jaar zeker terug voor onze jongste kleuters. 
 

 

Een zonnige vakantie aan iedereen! 
       Juf Sophie, juf Nadia en juf Marleen 
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Voorlopige Schoolkalender 2009-2010: 
 
Inschrijvingen vinden plaats van: 

•••• 01/07 tot en met 07/07 telkens van 16 tot 19 uur. 
•••• 18/08 tot en met 24/08 telkens van 16 tot 19 uur. 

27/08:  Nieuwe leerlingen van de lagere school maken kennis hun leerkracht. 
28/ 08: Kennismakingsdag van 16.00 tot 18.00 voor de KS en het eerste leerjaar. 
 
01/09: Hervatting van de lessen 
08/09: Eerste algemeen oudercontact voor de eerste en tweede graad (tweede 
graad om 19.00 en eerste graad om 20.30) 
15/09: Eerste algemeen oudercontact voor de kleuterschool en derde graad ( 3de KK 
en 5de leerjaar om 19.00 en 1ste/2de KK, peuters en 6de leerjaar om 20.30). 
27/09: Fietstocht Sinte-Maarten van 11.00 tot … richting Merchtem: “Het BOS” 
30/09: Pedagogische studiedag. Vrijaf voor de leerlingen. Er is opvang tot 13.00. 
 
05/10: Vrijaf: geen opvang 
14/10: Pedagogische studiedag. Vrijaf voor de leerlingen. Er is opvang tot 13.00. 
24/10: Sinte-Maartenfeest 
30/10: RAPPORT 
 
02/11: begin van de herfstvakantie 
09/11: instap nieuwe peuters 
11/11: Wapenstilstand 
04/12: Sinterklaasfeest 
16/12: RAPPORT + individueel oudercontact 
21/12: begin van de kerstvakantie 
 
04/01: Instap van de nieuwe peuters 
13/01: Damiaanfilm op school voor het 4de, 5de en 6de leerjaar. 
30/01: SCHOOLRESTAURANT 
31/01: SCHOOLRESTAURANT 
 
05/02: Vrijaf : geen opvang 
15/02: Begin van de krokusvakantie 
22/02: Instap van de nieuwe peuters 
 
17/03: Pedagogische studiedag. Vrijaf voor de leerlingen. Er is opvang tot 13.00 
31/03: RAPPORT + individueel oudercontact 
 
01/04: Witte donderdag: viering in de kerk. 
02/04: Goede vrijdag: de kruisweg voor de derde graad in de kerk. 
05/04: Paasmaandag: begin van de paasvakantie 
19/04: Instap van de nieuwe peuters 
26 tot en met 30/04: Openluchtklassen voor het 6de leerjaar in de Brink. 
 
02/05: Plechtige Communie voor het 6de leerjaar 
09/05: Eerste Communie voor het tweede leerjaar en Moederdag 
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13/05: Hemelvaartsdag 
14/05: Brugdag: vrijaf 
17/05: Instap nieuwe peuters  
24/05: Pinkstermaandag: vrijaf. 
31/05 tot en met 04/06: openluchtklassen voor het 5de leerjaar in BLOSO-
Herentals. 
 
13/06: Vaderdag 
09/06 tot en met 23/06: toetsen 
28/06: RAPPORT + eventueel individueel oudercontact 
29/06: Afscheidsreceptie voor de leerlingen van het 6de leerjaar en hun ouders. 
30/06: Laatste schooldag. 
 
 

 


