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Beste lezer, 
 

We hebben kunnen genieten van een prachtig najaar. Het weer in september was heerlijk. 

Momenteel genieten we van prachtige herfstdagen. Het ideale recept voor de eerste twee 

maanden van het schooljaar. 
 

De eerste weken van het schooljaar heeft  

iedereen de kans gekregen om zich thuis te  

voelen in zijn of haar nieuwe klas. 

Dat wil niet zeggen dat er stilgezeten is. Zo  

zijn er al meerdere projecten, leerwande- 

lingen en klasopdrachten geweest. We hopen  

dat de verscheidenheid aan schoolse activi- 

teiten door de kinderen wordt gesmaakt. 
 

De herfstwandelingen zijn een vast gegeven. Elk jaar opnieuw verwonderen de kinderen zich 

over al het mooie dat de natuur te bieden heeft in de herfst. Deze leerervaringen zijn 

onbetaalbaar. 
 

We hopen dat het allerheiligenverlof nog meer van dit weer zal brengen zodat iedereen de 

kans heeft om zich even te ontspannen. Op die manier zijn we allemaal klaar voor de tweede 

periode van het  eerste trimester. 
 

Neem de komende week voldoende rust en geniet van het verlof. 
 

Lieve Bussels, Ronny Dreesen 

Directeurs 
 

 

 

 Middagtoezicht, iets voor jou? 
De laatste jaren groeit onze school stevig. Als gevolg daarvan blijven steeds meer kinderen op 

school eten. Op dit moment zijn er 4 middagtoezichters. Dit is te weinig om alle kinderen goed 

te kunnen begeleiden. We zijn daarom op zoek naar extra middagtoezichters. Het toezicht 

loopt telkens van  12.10 u. tot 13.10 u. op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag tijdens de 

schooldagen. Wil je dit niet elke middag doen maar slechts 2 dagen, dan kan dat ook. 

Onze school geeft een vergoeding voor het 

middagtoezicht binnen het vrijwilligersstatuut. 

Denk je dat dit iets is voor jou of ken je iemand die 

dit wil doen? Neem dan vrijblijvend contact op met de 

directie via het nummer 011/63 30 32 of 

directie@bsticheleer.be.  
 

We geven je graag meer informatie. 



 

 

 
 

 

 

 

 
Nieuws uit K3A 
Het schooljaar is alweer een heel tijdje bezig. Er kwamen heel wat thema’s aan bod. Wat 

weten de kleuters er nog van?  

Karlijn: “Toen we gingen wandelen in Erperheide mochten we  snoepjes meenemen.” 

Gitte V: “De eerste dag van het schooljaar leerden we een heel leuk liedje over de vakantie: 

cool, spannend, amusant.” 

Lars: “In het bos speelden we tikkertje.” 

Bent: “Soms vertelt de juf een verhaaltje met prenten in een poppenkast.” 

Janne: “De juf vertelt heel veel verhaaltjes.” 

Sebe: “We deden een wandeling in het bos maar de diertjes waren kwijt.” 

Gitte A: “We mochten het verhaaltje van de wolf en de 7 geitjes spelen en iemand mocht de  

wolf zijn.” 

Mirthe: “Juf Hilde komt op donderdag altijd naar onze klas.” 

Sophia: “We luisterden naar het sprookje van de wolf en de 7 geitjes.” 

Ferre: “We spelen heel graag voetbal op de speelplaats.” 

Cas: “Ik heb een muggenbeet en dat jeukt heel veel.” 

Brecht: “Tijdens het wandelen in ‘Erperheide’ hebben we een echt eekhoorntje gezien.” 

Briek: “Bij de zintuigen leerden we over proeven, ruiken, horen, zien en voelen.” 

Jentel: “We hebben een heel leuk memory-spelletje op de computer.” 

Tiemen: “We leren over stroom.” 

Bauke: “We hebben gedanst in de  

klas en deden alsof onze klas een  

bos was.” 

Kaat: “We gingen wandelen in  

Erperheide.” 

Jinthe: ”We zijn met de bus weg- 

geweest en we hebben daar  

gegeten.” 

Lieze: “We hebben 2 nieuwe ballen 

 om op school te spelen.” 

Jaak: “We hebben hele leuke klei.” 

Juf Annick: “We zijn een super  

gezellig klasje en gaan dit jaar nog 

heel veel leuke dingen doen!” 
 

 

Folders verdelen op school 
Heel wat verenigingen vragen aan onze school om folders te verdelen. Sinds we met Gimme 

werken, worden bijna alle folders digitaal verstuurd. Een hele tijdsbesparing in de school en in 

de klassen. Dit schooljaar trekken we de lijn nog verder en  

worden er geen papieren folders meer meegegeven. Ze worden  

enkel nog via Gimme verzonden. Dit geldt voor alle verenigingen.  

Zelf passen we deze regel ook toe tenzij het echt niet anders  

kan. We winnen hier op jaarbasis heel wat lestijd mee en helpen  

de natuur hard vooruit. Vorig jaar is er in onze school één pallet  

papier minder gebruikt dankzij Gimme. 



- de boeiende ondersteuningsuren van juf Annick L. ten einde zijn en dat er na de 

herfstvakantie 7 peutertjes staan te popelen om te starten? 

- er op de tweede schooldag om 8.45 u. al niemand meer weende in ons klasje? Wat super flink 

van onze allerjongste kleuters uit K1A (juf Elke)! 

- de kleuters van K1B (juf Sarah) bij het thema ‘herfstweer’ met hun parapluutjes buiten in de 

regen zijn gaan dansen? 

- de kleuters van K2A (juf Daniëlle) in september heel erg genoten van het mooie weer? Zo 

warm! Ze mochten leuke waterspelletjes doen en ook bij de fonteintjes (kerkplein) met water 

spelen. En natuurlijk waren er sommige kleutertjes kleddernat! Maar het was SUPER fijn! 

- dat de klas van K2A (juf Daniëlle) leerde over de vuilkakkakar? (thema afval: vuilkar) 

- we in K2B (juf Natacha, nu juf Ine) geleerd hebben waar het fruit vandaan komt? De 

kleuters dachten van het magazijn van de winkel. Maar we leerden dat sommige soorten aan 

bomen groeien, maar ook dat uitheems fruit met een bootje naar België komt!  

- juf Natacha een baby krijgt? Samen aftellen naar een uniek moment! 

- de kleuters van K3A (juf Annick C.) met 10 jongens en 10 meisjes zijn en samen een  artikel 

voor deze eerste schoolkrant hebben gemaakt?  

- de kleuters van K3B (juf Hanne) helemaal in de ban zijn van het digibord? Ook wel het 

'wifibord of bifibord' genoemd door de kleuters. 

- de jongens en meisjes van het eerste leerjaar monsterpunten kunnen verdienen? 

- we in het eerste leerjaar al 10 basiswoorden kennen en het lezen van nieuwe woorden al 

prima gaat? 

- de zelfgemaakte zakdoekdoosjes van Halloween zo eng zijn dat de mama’s en papa’s ze niet 

open durven te maken? 

- het 3de leerjaar (juf Veerle en juf Tine) meedeed aan 'de week van de Fair Trade' en 

hieromtrent leuke activiteiten deed zoals een workshop koken, bezoek aan de wereldwinkel, 

het boodschappenspel, een ontbijt? 

- er in klas 3A (juf Veerle) een nieuw vriendje is bijgekomen? Welkom Olivier! 

- de kinderen van klas 3B (juf Tine) in een nieuw klaslokaal zitten? Vorig schooljaar was deze 

klas nog een computerlokaal. Tijdens de grote vakantie werd het omgetoverd tot een 

gezellige klas met een gloednieuw digitaal schoolbord!  

- we volop bezig zijn met het ‘First Lego Project’?  We onderzoeken, programmeren... en op 25 

november mogen we alles voorstellen in Hasselt! 

- we in het 6de leerjaar 2 juffen (juf Ria en juf Inke) en 2 turnmeesters (meester Johan en 

meester Bert) hebben? 

- ze in het 6de leerjaar (juf Ria) veel babbelen, hard werken en al veel toetsen maakten? 

- de jongens en meisjes van het 6de ‘s middags met veel plezier kleuters helpen of leeggoed in 

de eetzaal ophalen en sorteren? 

- we graag op de chromebooks werken in het 6de leerjaar? 

- we de MUZO-lessen in het 6de leerjaar heel plezant vinden? 

- we fijn hebben gevolksdanst met het 6de leerjaar? 

- ons bezoek met het 6de leerjaar aan het Bruegelmuseum heel interessant was? 
 

 
 



 Bodemonderzoek 

 

We begonnen de dag met een leuke fietstocht. Toen legde Harry, de gids, ons uit hoe we aan 

de slag moesten gaan. We begonnen met  het zoeken naar bodemdiertjes. 

We trokken schors van de bomen en werden heel vuil. 

 

Ons groepje vond allerlei bijzondere dieren. Iedereen vond het leuk en schitterend. 

Ik weet nu veel meer over bodemdieren en ik weet ook dat ze heel nuttig zijn. 

Onze gids Harry legde ons ook het verschil uit tussen een duizendpoot en een miljoenpoot. 

Hoor maar: aan elk lichaamsdeeltje heeft een duizendpoot een pootje maar een miljoenpoot 

heeft aan elk deeltje 2 pootjes. Maar dat is nog niet alles. Nee, nee, een duizendpoot is een 

vleeseter en een miljoenpoot is een planteneter. En een miljoenpoot is kleiner dan een 

duizendpoot.Je hoort het. Het was een heel leuke uitstap! Tenslotte was er nog tijd over om 

wat spelletjes te spelen. 

 

O ja, onze klas heeft ook een salamander gevangen.  
 

 

 

         LUCY 


