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Woorden en beelden...

Pasen

Hoog tijd

om uit onze winterslaap te ontwaken

onze cocon te doorbreken

en de zon van achter de wolken te halen.

Voel de lentewind

een nieuwe warmte

die het dorre kleurt,

een glimlach die ijs doet smelten.

Geef dromen weer een kans

laat optimisme het doemdenken stuiten

laat hoop aan woorden kiemkracht geven,

lenteknoppen die openbreken

in bloesempracht.

Opstaan om te leven

verder gaan

niet blijven staren

op wat voorbij en onomkeerbaar is.

Verrijzen uit het puin.
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Een unieke school voor jouw uniek kind.
Een greep uit onze visie:
Groeien in een school waar over kinderen duidelijk wordt overlegd met de
ouders, want zij zijn en blijven de echte experten van hun kind.

De Coronacrisis raakt ons op dat vlak recht in ons hart. Geen ouders meer op de speelplaats, geen ouders meer
in de klassen, activiteiten waar ouders mee begeleiden worden afgelast, online oudercontacten,... En toch!

Ook al is het kort aan de schoolpoort, ook al is het online… Wij willen blijven in dialoog gaan, want het is zo
belangrijk. De ouders zijn de experten van hun kind. Zij kennen het door en door en weten soms heel goed waar
het schoentje knelt. De dialoog blijft belangrijk omdat wij als school ook zicht hebben op het kind. Wij zien het
functioneren in groep, de aandacht in de klas en de wijze waarop de leerstof al dan niet doordringt. Het is een
wisselwerking: ouders adviseren ons en wij adviseren de ouders, ieder vanuit de eigen expertise en eigen kijk op
het kind. Samen krijgen we dus een beter beeld zodat we optimaal op de onderwijsbehoeften kunnen ingaan,
want het kind blijft ook in deze moeilijke tijden centraal staan!

Bemoedigende tips voor ouders tijdens deze coronacrisis

Door Tim Bex
Bron: https://www.donbosco-magazin.eu/

Heel wat ouders voelen zich tijdens deze coronacrisis
verscheurd tussen gezin, baan en huishouden. Het is des te
belangrijker om nu en dan eens uit het hamsterwiel te komen en
nieuwe moed te putten.

Veel volwassenen weten het al van kinds af aan: wie fouten
maakt, zal de gevolgen dragen. Dit moedigt een zelfkritische
houding aan. Ouders zien daarom meestal wat er niet goed gaat
met hun opvoeding of in het dagelijkse gezinsleven, maar ze
vinden het moeilijk om hun eigen sterke punten in te zien.
Daarom bundelen we enkele tips om de moed erin te houden.

1) Kijk positief naar jezelf

Wat vind je leuk aan jezelf als moeder of als vader? Het hoeft niets groots te zijn. Het dagelijks leven bestaat
namelijk uit veel kleine dingen die snel uit het oog worden verloren. Maar die dragen vaak aanzienlijk bij aan een
prettige sfeer in het gezin. Misschien ben je wel een geweldige lezer voor het slapengaan? Of een goede
luisteraar voor de zorgen van uw kinderen?

2) Moedig jezelf aan

Het moedigt aan om respectvol te kijken naar wat als vanzelfsprekend wordt beschouwd, vooral in crisistijd.
Aandacht besteden aan iemands capaciteiten is belangrijk voor het gevoel van eigenwaarde. Het kan goed zijn
om je te concentreren op sterke punten in plaats van te zitten worstelen met zwakke punten.
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3) Neem anderen mee aan boord

Zelfverheerlijking – heel wat volwassenen hebben er moeite mee. Iedereen die het moeilijk vindt om zichzelf
positief als moeder of vader te zien, kan anderen vragen om dat te doen. Vraag een goede vriend   om een
  beoordeling: “Welke kwaliteiten waardeer je in mij als moeder of vader?” Laat het hen opschrijven. Dan kun je de
bemoedigende woorden keer op keer lezen.

4) Aanmoediging is essentieel

Niet alleen voor ouders, maar ook voor kinderen is aanmoediging ontzettend belangrijk. Door aanmoediging
leren ze hun eigen sterke punten te waarderen en zelfvertrouwen te ontwikkelen. Geloof in iemands
capaciteiten, merk op wanneer iemand iets nieuws probeert of vooruitgang boekt. Overigens: aanmoediging is
vooral belangrijk voor kinderen als er iets niet zo goed is gegaan. Wanneer ze vastlopen met een taak of
wanneer ze een fout hebben gemaakt.

Interessante links voor ouders

Naar aanleiding van de oudercontacten hebben wij interessante onderwerpen waar we jullie heel
goede websites van kunnen meegeven. Dit gaat vooral over de kleuters.

1. Fopspeen: een goede website van kind en gezin:

https://www.kindengezin.be/verzorging/fopspeen-of-duim/stoppen/

2. Schermgebruik en slapen

www.groeimee.be
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Het schoolleven zoals het is...

Jaarthema: Hoe? Zo!

Onze school kreeg in februari terug bezoek

van de professors Kwistetal en Kweetetniet.

Ze kwamen luisteren of hun problemen al

waren opgelost.

Enkele klassen hadden namelijk de opdracht

gekregen van professor Kweetetniet om hem

te helpen met het zoeken van oplossingen.

Zo gezegd, zo gedaan.

Van ‘Wat kan je door een kiertje zien?’ tot ‘Hoe werkt een thermometer?’ alsook ‘Kan ik zelf een

vaartuig maken dat kan drijven?’. Er werd zelfs een fluistertelefoon van dichterbij bekeken.

Onze leerlingen gingen vol enthousiasme aan

de slag!
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Maar professor kweetetniet zou zo niet heten mocht hij voor ons niet al een pak nieuwe problemen

hebben. Programmeren werd onder de loep genomen en de vraag ‘Is mijn fiets veilig om op straat te

fietsen?’ werd onderzocht. Daarnaast vroegen we ons ook af of we iets kunnen ontwerpen waardoor

een plant zichzelf water geeft.

‘Zou je elektriciteit kunnen maken met een citroen?’ en ‘het vliegen van vogels’ werd van dichterbij

bekeken. Op maandag 22 maart kregen we terug bezoek van deze 2 professors om de oplossingen

samen te bekijken.

Een dikke pluim voor alle kinderen die zo veel gedrevenheid tonen!

Want voor ieder probleem, groot of klein, moet je duidelijk in de Vrije Basisschool van Zevergem zijn.
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Carnaval in coronatijden

Carnavalsdag werd dit jaar verspreid over een volledige week.
Op maandag maakten we van ons haar een ‘maf’ kapsel. Op dinsdag haalden we op de ‘dikke
truiendag’ een ‘foute trui’ uit de kast. Op woensdag was iedereen herkenbaar aan zijn ‘zotte sokken’ en
op donderdag schitterde de school met ‘hel en fel fluo’. Op vrijdag  kwamen we allemaal ‘in het dolle
verkleed’ naar school.

Wie nog eens wil zien hoe we er allemaal uitzagen, kan een foto vragen aan ‘Zevergem Bougeert’ want
zij hebben van ons mooie foto’s genomen in het dorp.
En de juffen!
Die hadden een raadspel in elkaar gestoken en staken zich weg achter een masker. Maar op vrijdag
toonden  ze hun ware gedaante en waren ze niet langer meer een ‘masked teacher’.

VRIJE BASISSCHOOL ZEVERGEM Infootje 172, april 2021

7



Kleurenmonsters

Wij zijn de grote zonnen uit de zonnetjesklas ☺
Wat beleefden wij plezier tijdens de week van het kleurenmonster!

Heb jij al het blije, verdrietige, boze, kalme, verliefde monster gezien of gehoord?

Lees dan maar vlug verder… Je komt alles te weten over de fijne ervaring van de grote zonnen tijdens

hun kleurenmonsterweek!

In dit thema tekenden we ons eigen kleurenmonstertje. Wat was dit leuk!

Knutselen maar…. kleurenmonsters stempelen, kleuren en versieren stond ook op onze planning.

We speelden heel graag met de vilten kleurenmonsters (die omi voor ons maakte)

We luisterden naar verschillende verhalen over het kleurenmonster en speelden zelfs een spelletje (dat

Fabrice meebracht naar de klas).

Kleurenprenten uitknippen uit folders was een heel karwei, maar we brachten dit allemaal tot een heel

goed einde!

Het gele en het blauwe monster gingen naast elkaar zitten en toen kregen we een groen monster ☺
We leerden het versje ‘ kleurenmonster’, en mochten eens boos, verdrietig, bang, kalm en blij zijn! Dit

vonden we heel erg leuk om samen te beleven!

We vertelden aan onze vriendjes hoe we ons voelden wanneer we verdrietig of boos of blij waren én

mochten dit eens uitbeelden.

Het was een heel toffe week in onze klas met af en toe wel dolle pret!
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Deelnemen aan de dodentocht

Met de hele school namen we deel aan de dodentocht.
Elke klas stapte dagelijks 1 tot 2 kilometer.
Samen bereikten we de 100 km!
We stapten door weer en wind.
De leerlingen van het vierde leerjaar vonden het steeds super fijn om te gaan stappen.
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Op speeddate met boeken
In het kader van de jeugdboekenmaand mocht elke leerling uit klas

2 zijn/haar lievelingsboek meebrengen naar de klas om aan elkaar

voor te stellen.

In 2 rijen tegenover elkaar, kregen ze elk 1 minuut te tijd om elkaar

ervan te overtuigen dat hun boek een absolute topper is. Na 2 minuten

schoof iedereen een plaatsje op.

Op het einde van de les kozen ze
het boek dat hen het meeste
aansprak, en kregen ze de tijd om
hierin te lezen.

Plezier op het ijs

We hebben deze winter sneeuw gezien en we hebben

deze winter ijs gezien. Maar wat een geweldig cadeau

dat op de bevroren weilanden ook kon geschaatst en

gespeeld worden! Dat moest je aan ons, vijfdeklassers,

geen twee keer zeggen. Met de volledige klas trokken

we naar het Bomstraatje om daar met de volledige

groep plezier te maken. We hebben ervan genoten!
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Egypte in de klas

Wat zei Carter nu ook weer toen hij de schatten van
Toetanchamon ontdekte? ‘I see wonderful things’.

Na heel wat verkennende lessen, haalden we a�eeldingen van
deze schatten in de klas en probeerden we deze zo getrouw
mogelijk in klei uit te werken. Met een afwerkende goudlaag
kwam alles nog veel meer tot zijn recht. We legden alle werkjes
bij elkaar en ook nu konden we de beroemde woorden in de
mond nemen:

‘I see wonderful things’.

Beroepen leren kennen

Normaal gaat klas 6 elk jaar op uitstap naar het
Beroepenhuis. Onder de huidige omstandigheden was dit
niet mogelijk. Maar we hadden geluk: het Beroepenhuis
kwam naar school met 6 activiteiten uit hun talentenateliers:
doematerialen, spelletjes, testen …

De leerlingen kregen volop de kans om hun talenten te verkennen, beroepen te leren kennen en hun
eigen skills te testen.

Doordat er telkens andere talenten en
vaardigheden werden aangesproken, kregen
ze een totaalbeeld van zichzelf.

Tijdens de nabespreking brachten de
leerlingen hun eigen talenten in kaart.
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Tuinbuddy's al even in actie
De tuinbuddy’s van klas 2 staken de afgelopen periode al even de handen uit de mouwen…
Ondanks dat vieze coronabeest zijn we er toch in geslaagd om al eventjes onze groene vingertjes wat
te laten werken…
We begonnen met het voorzaaien van: tomaat, paprika, aubergine, erwten en bloemkool…
De potjes staan nu op de vensterbank te pronken.
Elke dag geeft er een tuinbuddy vol liefde water aan de potjes…
En dan nu maar wachten…
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Aan de slag met Chinese stokjes

Tijdens een muzische les ontdekten de kinderen van klas 3 dat ze muziek kunnen maken met Chinese
eetstokjes.
Eerst konden de kinderen kennismaken en experimenteren met verschillende ritmes. De juf deed een
ritme voor en de kinderen deden dit zo goed mogelijk na. Ze mochten ook zelf een ritme creëren voor
de klasgenootjes.

Na de kennismaking
leerden de kinderen een liedje aan met behulp
van een grafische partituur.

Naast het lied kregen de kinderen ook de kans
om zelf iets te creëren. Per twee kregen ze de
opdracht om een eigen ritme te bedenken en
dit synchroon te spelen.

Op het einde van de les kon klas 3 afsluiten
met een klein concert waarin ze het
aangeleerde lied en een eigen creatie speelden.
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Fietsdag voor alle kleuters

Op maandag 15 maart genoten de kleuters van hun fietsdag!

Klas per klas leerden we hoe we veilig kunnen fietsen. Aan de hand van vele spelletjes leerden we over

de richting, het stoppen en starten, het rekening houden met elkaar. We leerden fietsen op een fiets

met pedalen of op een grotere loopfiets en sommigen leerden zelfs fietsen zonder steunwielen.

PROFICIAT!

In de eerste kleuterklas hadden we een groot probleem ‘Seppe zijn

fietsband’ was lek. We zochten samen naar de oplossing maar het lukte

ons niet. Gelukkig was er in Zevergem

een ‘Monsieur Vélo’ die ons probleem

misschien kon oplossen.

In de namiddag gingen we dan maar fietsen in ‘t Wijngaardeke want

we wisten nu al goed hoe we ons veilig in het verkeer konden

verplaatsen. Gelukkig hadden we nog een reservefiets voor Seppe.

De papa van Nora en Essiya werkt bij de politie en kwam samen met een collega in zijn combi even

controleren of alles wel vlot verliep en ja hoor wij reageerden heel flink op zijn instructies. Met de combi

voorop begeleidden ze ons door de wijk richting ‘Monsieur Vélo’ met Seppe zijn fiets uiteraard in de

kar. Wat was dit spannend want af en toe loeide ook de sirene en kregen we instructies om te vertragen

en te remmen.
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Aangekomen bij ‘Monsieur Vélo’ vertelden we ons

probleem. Hij nam de grote fietspomp en Seppe mocht

zijn band oppompen maar… het probleem was nog

groter dan we dachten! Er zat een scheurtje in de band

dus… er moest een nieuwe band gekocht worden.

Gelukkig kon Seppe samen met zijn vriendjes de hele

week nog verder fietsen want papa had al snel voor een

andere en zelfs GROTERE fiets gezorgd!

Wat genoten onze kleuters van die heerlijke fietsdag en

verdere fietsweek.
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Welkom!
Paulien Schamp
Geboren op 3 maart 2021
Dochtertje van juf Stefanie

♥♥♥♥♥♥♥♥♥♥

Dankbaar gedenken
Lucien Thienpondt
Overleden op 9 maart 2021

Grootvader van Diederik Vandersteene en

Maaike De Clercq  ( juf Maaike)

Overgrootvader van Mirthe (oud-leerling), Fiebe

en Jarne Vandersteene

Eugène De Lissnyder
Overleden op 14 februari 2021

Grootvader van Anaïs en Alice Verweire

VRIJE BASISSCHOOL ZEVERGEM Infootje 172, april 2021

16



Hoe kan je de school steunen?

Trooper!

Iedereen die online shopt, kan ons steunen!
Maak kennis met Trooper. Een website die ervoor zorgt dat je onze school
kan steunen door één extra klik wanneer je online shopt. En jouw
aankopen kosten je geen eurocent meer.

1. Je surft naar onze Trooperpagina: www.trooper.be/vbszevergem .
2. Je kiest de webshop waar je wil shoppen (meer dan 600 webshops) en klikt op het logo. Door die
klik weet de webshop dat jij ons wil steunen.
3. Je shopt en betaalt zoals je altijd doet. Je betaalt niets extra.
4. De webshop schenkt gemiddeld 5 procent van jouw aankoopbedrag aan onze school.

Heb je nog iets nodig? Bestel het eens via www.trooper.be/vbszevergem en steun onze school.

Alvast bedankt!

A�aalontbijt van onze ouderraad

Met de opbrengst worden hele mooie projecten op school gerealiseerd.

Ga naar onze website www.vbszevergem.be om je bestelling door te geven!

VRIJE BASISSCHOOL ZEVERGEM Infootje 172, april 2021

17

http://www.trooper.be/vbszevergem
http://www.trooper.be/vbszevergem
http://www.vbszevergem.be

