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Beste ouders
Beste kinderen
Eindelijk! De lang verwachte ‘grote vakantie’ is aangebroken. Voor het 2de
schooljaar op rij hield corona onze schoolwereld in de ban. Maar gelukkig kunnen
we ook verder kijken dan enkel de coronaperikelen. Aan het einde van het
schooljaar hebben de kinderen bv. opnieuw kunnen genieten van heel wat leuke
activiteiten. Het springkastelenfestijn (met dank aan de gemeente), de schoolreizen
(met dank aan de gemeente en het oudercomité voor het betalen van de extra
bussen), receptie van het 6de lj (dank aan de financiële en materiële ondersteuning
hiervoor van het oudercomité), het hindernissenparcours in het park (dank aan de
sportraad) en de sportdagen (dank aan meester Yannick), … . Er was dus gelukkig
ook heel wat om blij en dankbaar voor te zijn.
Ook op het vlak van de leerstof zetten onze (zorg)leerkrachten en
beleidsmedewerker juf Iene dit jaar een extra ‘beste beentje’ voor om op
leerplandoelenniveau elk kind te begeleiden om zo de leerachterstanden sneller
weg te werken. Knap gedaan, collega’s!
De extra lesuren ‘Bijsprong’ die we van de overheid kregen half maart, werden
ook in dank aanvaard. Juf Brunhilde en juf Veerle hebben heel wat kinderen extra
ondersteund bij het (begrijpend) lezen waardoor ook zij sterker aan de start van een
nieuw schooljaar zullen staan. Dank ook aan hun inspanningen.
Onze poetsdames zetten we op 22 juni al in de bloemetjes op de dag van de
poetsvrouw. Uiteraard ook voor hen nog eens een welgemeende ‘dankjewel’ om de
school veilig te houden.
En last but not least … juf Kristel van het secretariaat. De nauwkeurigheid en
verantwoordelijkheid die zij tentoonspreidde om alles inzake corona mee op te
volgen, te verwerken, te communiceren, … was super. Dikke merci om boven je
sowieso al drukke job uit te stijgen voor het welzijn van kinderen en school.
Ik hoop dat iedereen voor zichzelf terecht kan zeggen: “Dit heb ik verdiend; ik
heb hard gewerkt en mijn best gedaan dit jaar”. Hopelijk kunnen we dan allemaal
gedurende twee maanden ook genieten van heerlijk zomerweer.
Grote wens blijft natuurlijk dat we in september in code groen zouden mogen
opstarten. U wordt hierover uiteraard tijdig bericht via mail (ouderplatform). Ik wens
iedereen zo’n ‘vrije’ start toe.
Zoals elk jaar verlaten weer heel wat vertrouwde gezichten onze school. In de
eerste plaats denk ik daarbij aan de kinderen van het zesde leerjaar. Ik weet dat,
met wat hier geleerd werd, ze voldoende bagage hebben meegekregen voor een
mooie toekomst. Ik wens hen alle succes!
Ook vergeet ik de kinderen niet die de school verlaten omwille van een andere
studiekeuze (beroeps, buitengewoon onderwijs). Ik wens ook hen het allerbeste toe
in hun nieuwe school. Ik houd er aan ook hun ouders te bedanken voor de goede
samenwerking gedurende de periode dat ze hier op school zaten.
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Graag bedank ik hier ook alle mensen die zich op één of andere manier
hebben ingezet via het oudercomité. Zonder deze helpende handen zijn heel wat
leuke activiteiten niet realiseerbaar, zijn er minder mogelijkheden om zaken gratis
aan te bieden (sportdag, ijsjes bij de kijkavond, extra bussen corona, fluohesjes,
aankoop materialen , …). Dit jaar een speciale dank aan Sandra Matthys, mama
van Imke uit 6B. Zij zette zich sinds 2014 in om het oudercomité (en dus ook de
school) mee te ondersteunen. Sandra was heel vaak aanwezig op de vergaderingen
en steeds een helpende hand bij activiteiten. Dankjewel, Sandra, voor al je inzet!
We hopen natuurlijk dat er volgend schooljaar weer heel wat nieuwe mensen samen
met ons de school mee willen dragen via het oudercomité. Daarom nodigen we nu
al iedereen uit op donderdag 16 september om 20u, de datum van ons eerste
oudercomité. Alle ouders die zin hebben om mee te komen nadenken over de
school, de afspraken, de acties en inhouden van pedagogische avonden òf die
gewoon gezellig mee school willen komen maken, zijn hierop weer van harte
uitgenodigd.

Tot slot wens ik dan alle betrokkenen van onze schoolfamilie een zonnige
vakantie toe en we zien elkaar terug op de kijkavond op maandag 30 augustus van
18u tot 19u.
Dries Naulaers
Directeur
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Klasverdeling 2021-2022 (onder voorbehoud)
U kon de klasverdeling al lezen in de Griffel van juni. Juf Sally richtte de vraag om
ingezet te worden in de zorg. Zij zal dan ook de wissel maken met juf Tara.
1A: Christel Claes
1B: Isabelle Claessens
1C: Hanne De Vuyst
2A: Dani Gestels/ Dorien Mariën 2B: Thessa Van Dam
2C: Natascha Vansteelant
3A: Ingeborg Bervoets
3B: Sigrid Vermaelen
3C: Nathalie Delcour
4A: Sanne Wens
4B: Dorien Maes
4C : Louise De Boulle
5A: Peter Steurs
5B: Charlotte Du Jardin
5C: Liesse Geenen
6A:Tara De Beckker
6B: Cindy Bogaerts/Ties Bogaerts 6C: Sanne Volckaerts

Ons team zal als volgt verder samengesteld zijn:
zorgcoördinatie:
Herman Janssens
Leerkrachten zorg:
juf Marina Eykens + meester Jan De Swert +
juf Ellen Mattheeussen + juf Sally Leten + juf Iene Van de Vel +
juf Veerle Franssen
Leerkracht L.O. :
meester Yannick Boeykens
Leerkracht katholieke godsdienst:
meester Jan De Swert
Leerkracht niet-confessionele zedenleer:
meester Sven Geeraerts
Leerkracht Islamitische godsdienst:
meester Kosta Sakalis
Leerkracht Protestantse Godsdienst:
juf Irmina Molnar
Leerkracht lerarenplatform:
juf Maïté Verheyden
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Belangrijke data volgend schooljaar:
Maandag 30/8: om 18u kijkavond – einde 19u
Woensdag 1/9: start van het nieuwe schooljaar
Maandag 6/9:

luizencontrole
19.30u infoavond 5de en 6de lj

Dinsdag 7/9:

19.30u infoavond 1ste en 4de lj
start zwemmen 2,3 en 5

Woensdag 8/9: start Tutti-Frutti/ woensdag = fruitdag
Donderdag 9/9: 19.30u infoavond 2de en 3de lj
Dinsdag 14/9:

start zwemmen 1, 4 en 6

Donderdag 16/9: hercontrole luizen
20u : eerste oudercomité
Dinsdag 21/9:

zwemmen 2-3-5

Dinsdag 28/9:

zwemmen 1-4-6

Zeeklassen (4de lj): van maandag 11 oktober t.e.m. vrijdag 15 oktober.
Bosklassen (5de lj): van maandag 16 mei 2022 t.e.m. vrijdag 20 mei 2022

Schoolfeest:

zaterdag 7 mei 2022

Facultatieve vrije dagen: vrijdag 1 oktober 2021 en maandag 7 februari
2022
Pedagogische studiedagen: woensdag 20 oktober 2021
vrijdag 12 november 2021
woensdag 9 februari 2022
woensdag 9 maart 2022
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Joepie , we gaan op schoolreis
naar de zoo !
In de boekenhoek kunnen we
lezen en dmv de weetboeken zijn
wel al heel goed op de hoogte
van de verschillende dieren die in
de zoo leven .

Lili Aissatou heeft een afbeelding van
een leeuw in haar kroon !
Door gerichte vraagstelling moet zij
raden welk dier het is .
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Wat hebben deze meisjes de wilde dieren
mooi getekend !
Het boek in de kijker was de
Reuzenkrokodil , het lievelingsboek van
juf Christel.
De Reuzenkrokodil is een fantastisch
verhaal van de meesterverteller Roald
Dahl.
Met prachtige tekeningen van Quentin
Blake .

We bouwen kooien voor de dieren en
werken goed samen om een mooie zoo te
maken.
Op de praatplaat zoeken we de
verschillende dieren en vertellen we aan
elkaar iets over het dier.
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Met een stappenplan tekenen we mooie dieren ! Knap gewerkt !
Onderaan spelen de jongens een dierenmemory. Als we er 2 dezelfde
omdraaien dan vertellen we iets over het dier .
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Met dit spel moeten we om
ter snelst bij de
dierenoppasser zijn .
Komen we op een sticker
van een wild dier dan
moeten we een weetvraag
oplossen.
Onderaan zien jullie een
woordzoeker van de wilde
dieren .
Zoeken jullie mee?
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Op stap naar de bib met 1b.

We zijn klaar voor de wandeling naar de bib. Ons boek is netjes
ingepakt in de rugzak.
Tijdens de wandeling oefenen we onze verkeerslesjes.
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Tijdens het wandelen maken we zelfs kennis met twee schattige
katjes.

Samen met Lydie scannen we onze boekjes in.
Watson en Nils kijken het na op de computer.
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In 1b vinden ze lezen alvast top!
We genieten van lezen en kijken in boeken!
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De kapoentjes van 1b en juf Isabelle wensen jullie
allemaal een prettige vakantie en veel leesplezier!
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Hindernissenloop
In het begin van het schooljaar doen we normaal telkens
een veldloop. Omwille van corona kon dit jammer genoeg
niet door gaan. In de plaats daarvan heeft de sportraad
een hindernissenloop georganiseerd voor de scholen van
Wijnegem.
Op een zonnige dinsdag gingen we naar het park
om daar deel te nemen aan deze
hindernissenloop. We moesten over balken
kruipen, onder een net duiken, over
boomstammen klimmen,
slalommen… Kortom er
waren veel hindernissen
en uitdagingen. We
mochten de loop twee
keer doen. Vol enthousiasme stormden de
leerlingen weg om het parcours tot een goed
einde te brengen. Sommige kinderen
twijfelden een beetje en hadden elkaars steun
en hulp nodig. Het was erg leuk om te zien hoe
ze elkaar hielpen. Ze hebben het samen tot
een goed einde gebracht!

Na de hindernissenloop mochten we ook nog even
op een springkasteel. Daar leefden ze zich heel hard
uit. Na wat aanmoediging durfde iedereen op het
springkasteel. Er waren daar ook hindernissen die ze
moesten overwinnen. Het was weer leuk om te zien
hoe ze elkaar hielpen en aanmoedigden.
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Op het einde kregen ze ook nog een mooie drinkbus met water. Wat
waren ze blij met hun pakje en met het water. Toen het moment
aanbrak om terug naar school te vertrekken werden ze aangetrokken
tot de danslessen die bezig waren. Al snel stonden ze mee met de
anderen mensen te dansen. Wat een gevoel voor ritme heeft 1C!
Ze vonden het een KAPOT leuke dag!
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Met onze klas in de krant: 2A

Hindernissenloop Wijnegem: 830 kinderen
rennen als antilopen op De Leeuw
08/06/2021 om 20:00doorJan Auman
De tweedeklassers van De
Notelaar in actie tijdens de
hindernissenloop van sportdienst
en sportraad. FOTO: JAA
WIJNEGEM -

Met 830 zijn ze, de leerlingen van alle Wijnegemse lagere scholen die heel deze week als echte antilopen
rennen en springen op gemeentelijk domein De Leeuw. Sportraad en sportdienst hebben het speelbos
nog avontuurlijker gemaakt dan het normaal al is voor deze coronaveilige hindernissenloop.
De scholencross in het park is normaal een van de sportieve hoogtepunten in het schooljaar, zeker voor de
sportievelingen.
“Het levert steeds mooie taferelen op en iedereen krijgt een medaille. Het is mooi om zien dat de kinderen zich
volledig geven. Jammer dat hij in september niet kon doorgaan en ook dit voorjaar zit een nieuwe editie er
ondanks verbeterde coronasituatie niet meer in”, zegt schepen van Sport Tom Tachelet (Dorpspartij Durf!).
Maar de sportraad en sportdienst staken – met mondmasker op – de koppen bijeen om toch voor een sportief
intermezzo te zorgen in de laatste maand van het schooljaar. “In het speelbos en op de grasvelden van De
Leeuw, achter het sportcentrum, hebben we een mooi parcours aangelegd voor een hindernissenloop op
kindermaat”, neemt sportconsulent Erik Courier jouw krant mee naar het met rood-witte linten afgebakend
parcours.
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Erik Courier kreeg voor de organisatie assistentie van collega Anja Van Gysegem en Ludo Couwels, bestuurder
van de sportraad. “De kinderen mogen geen behendigheidsproefje overslaan. We doen beroep op hun
evenwichtsgevoel en sprongkracht, om maar enkele capaciteiten te noemen. In tegenstelling tot de
scholencross maken we nu geen uitslag op en meten we evenmin tijden. Iedereen die finisht, is een winnaar.”
Drinkbus
Het is een heel natuurlijke trail geworden van zowat 500 meter, vol boomstronken om over te lopen en kampen
om door te kruipen. Het lijkt soms wel een legeroefening, maar gevaarlijk wordt het nooit.
“In de laatste rechte lijn liggen nog een enkele lage hordes en poortjes, maar daarna volgt de beloning: een
kwartiertje ravotten op onze jungle run, een groot opblaasbaar springkasteel met glijbanen. Een echte
kermisattractie is dat, waarop de jongens en meisjes hun laatste energie kwijt kunnen”, zegt Erik Courier.

Wie nog wat energie over had, kon zich uitleven op deze kermisattractie: de jungle run.
Verspreid over de hele week komen zowel De Notelaar, Don Bosco als de Vrije Basisoefenschool langs om de
uitdaging aan te gaan. “We ontvangen de kinderen klas per klas zodat alles coronaveilig kan verlopen”, aldus
Courier. “Voor iedere sportieve leerling hebben we een drinkbus als aandenken. We hebben hem met deze
temperaturen maar meteen gevuld met fris water.”
Onder meer juf Dorien Mariën van De Notelaar, die dinsdag met haar klas 2A naar De Leeuw kwam, nam
achteraf enkele gulzige slokken. Dat mocht ook wel, want in het spoor van haar jonge poulains had ook zij het
hindernissenparcours afgelegd. “Ik kom elke dag met de fiets van Oostmalle naar Wijnegem. Fysiek gaat het
wel, maar ik had beter andere kleding aangetrokken”, lacht de juf, die zich ook zonder sportkleding erg kwiek en
lenig toonde.
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Uitvinders in 2a
Er zitten heel wat uitvinders in 2A. Er werden allerlei uitvindingen bedacht. Een
snoepmachine, een boksbal, een vriendschapsmachine…
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Toffe kiekjes van 2B!

Van de sportdag…
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Vrij thema: Reis rond de wereld!
Djembé
spelen
in de klas.

Voorwerpen
en kledij
verkennen van
verschillende
culturen.

Samen een
djembé
maken.
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Het was een hele toffe dag! We
hebben gevoetbald, handbal
gespeeld, estafetten gelopen en
nog veel meer!
Ilyas, 2C
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Op de stier was
het heel leuk
omdat je kon
vallen zonder pijn
te hebben. 
Tayo, 2C

Het was leuk
om op het
vliegtuig te
zitten en een
zachte landing
te maken.
Freya en
Sofiya, 2C
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Ik vond het heel leuk om de mol te zijn en me telkens terug te verstoppen in
het gaatje! Lias, 2C
Het was superleuk omdat er zo veel springkastelen waren. Lena, 2C
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Op schoolreis naar Planckendael
Het derde op schoolreis naar Planckendael?
Maar dat doen ze toch al in het tweede leerjaar?
Dat is zeker waar en dat viel vorig jaar in het water wegens………corona!
Dus dit jaar konden we onze kinderen toch de kans geven om naar deze prachtige
dierentuin te gaan.
Het was heel tof!
Het eerste uurtje kregen we uitleg van een gids. Ze legde ons uit hoe we de
informatiekaarten aan de hokken moesten lezen . Dan vertelde ze ons het verschil tussen
zoogdieren en dieren die eieren leggen.
Daarna mochten we zelf op speurtocht! Reuzeleuk was het!!
We bezochten de dieren van verschillende werelddelen: Afrika, Azië, Europa en
Oceanië.
Tussendoor waren er avontuurlijke parcours voorzien die ijverig uitgeprobeerd werden.
Kijk maar naar de foto’s!
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DAAAAAAAAAAG!
Een fijne vakantie voor iedereen!!!
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De sportdag van 3B in het park
van Wijnegem en op school was een groot succes!

parachute

parcours

kubbs spelen

estafette

voetbal

touw trekken
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Van brood word je groot!
In ons thema “weet wat je eet” leren we over voeding. Waar komt het
vandaan, wat is gezond, wat is de voedingsdriehoek, hoe wordt suiker
gemaakt, wat is een gevarieerd ontbijt, wat eten ze in andere landen,…?
Van al dat leren krijg je honger. Dus waren we blij dat we op een namiddag
een smaaktest mochten doen!
Verschillende broden werden grondig bekeken en geproefd. We ontdekten
nieuwe smaken en maakten onze eigen top 3. Bij de bakker kiezen we nu
misschien eens een ander soort brood!
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Vele groetjes van 3c !
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Het derde trimester in 4a
Het avontuur in het Suske en Wiske museum.
Hallo, ik ben Hanne. Ik ga vertellen over het Suske en Wiske
museum. Wat we daar gedaan hebben. Lezen jullie mee?
We waren in de bus naar het Suske en Wiske museum aan het
rijden. Een klein uurtje later waren we aangekomen. Dan gingen we
ons koekje en fruitje eten buiten. Toen gingen we naar binnen en
dan moesten we onze rugzakken en jas met fluovest weg leggen.
Dan moesten we in een vak gaan staan. Die had een hummer: 1, 2, 3
of 4 en een kleur. Ik had nummer 1 en kleur licht blauw. Toen
moesten we de meneer volgen en moesten bij de kleur telefoon gaan
staan. Dan legde de meneer uit wat we moesten doen en toen hadden
we opdrachten. We gingen een weg volgen en kwamen in
verschillende kamers. Als wij klaar waren gingen we naar buiten en
daar hingen plaatjes met strips er op en we kregen een kaart met
opdrachten er op en we moesten die uitvoeren. Dan gingen we eten
voor de middag. Als de juffen klaar waren gingen we naar de bus en
weer naar school.
Dit was mijn avontuur met de klas. Hopelijk gaan jullie het ook leuk
vinden en vonden jullie het leuk om mijn verhaal te lezen.
Hanne
Suske en Wiske
We zijn aangekomen met de bus aan het Suske en Wiske museum. Toen
we er waren mochten we onze koekjes eten en daarna gingen we buiten
opdrachten doen. En kregen we een eigen potlood en dan gingen we
binnen opdrachten doen.
Eerst gingen we onze koekjes eten en als je klaar was mocht je spelen
want er was een speeltuin. Je kreeg er een potlood en een boekje. Toen
gingen we beginnen met de opdrachten. Toen de opdrachten klaar waren
gingen we naar binnen opdrachten doen en we moesten groepen maken.
Nadat we dat gedaan hadden konden we beginnen. We moesten naar een
kamer en we moesten iemand helpen om een strip te maken. Er waren
allemaal telefoontjes in het roos, blauw, geel en nog kleuren en dan
moesten we de telefoon pakken en de lijn volgen op de grond naar een
kamer. Als we alle kamers hadden bezocht en de opdracht klaar was
gingen we buiten onze boterhammen eten en dan mochten we nog spelen.
Toen gingen we terug naar school.
We gingen dus naar het Suske en Wiske museum met de bus. Toen we er
waren aten we onze koekjes o en dan toen we klaar waren mochten we
spelen en toen gingen we buiten opdrachten doen en dan binnen. Dan
gingen we onze boterhammen eten en als je klaar was met boterhammen
mocht je spelen en gingen we terug naar school.
Nailah
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Kijk maar mee hoe leuk het was!
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Dit vonden wij van het vierde leerjaar. Lees maar mee!

Ik ga turnen
onthouden.
Lemon
Turnen: voetbal, reis
rond de wereld,
klimmen, vrienden, …
Wassim

Dat we naar Suske en
Wiske museum zijn
gegaan en dat we onze
eigen strip mochten
maken.
Andrej

Rekenen is heel leuk,
Wat ik het leukste
vooral breuken.
vond in het 4de om
Jax
naar het Suske en
Wiske museum te
Ik vond het echt leuk
gaan.
om op zeeklassen te
Lyssa Van het vierde leerjaar
gaan en het Suske en
vond ik zeeklassen en
WIske museum.
het Suske en Wiske
Zita
museum het leukste.
Laure
Foto en dan zo praten
in het museum.
Jayden

Dat mijn juf heel lief is
en ze leuke dingen
doet!
Fleur
Suske en Wiske
museum: het was er
heel leuk met leuke
opdrachten.
Tuur
Suske en Wiske
museum vond ik het
leukst omdat we daar
een quiz hadden
gedaan en we
maakten zelf een strip.
Alonka

Het leukste van het
vierde vond ik muvo,
het Suske en Wiske
museum en turnen.
Lottte
Suske en Wiske
Suske en Wiske
museum, zeeklassen
museum want dat was
Ilyas
leuk dat we in
Dat ik de beste juf heb
kamertjes gingen.
en dat ik in het 4de een
Donya
leuke tijd had.
Suske en Wiske
Malak
museum want we
moesten opdrachten
Dat we springkastelen
doen.
Dat is slim was! (beter
hadden op onze school
Lina
kon rekenen)
en dat ik een heel erg
Hanne
lief meisje heb
Suske en Wiske museum
ontmoet.
Toen ik in het vierde zat
met de telefonen!
Wim
zijn we naar het Suske en
Elina
Wiske museum gegaan en
Dat ik naar het Suske
op zeeklassen.
en Wiske museum ging.
Nailah
Maité
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ging en Suske en Wiske
museum.
Kobe
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Enkele avonturen uit 4B.
Hindernissenloop in het park

Je gaat meer te weten komen over wat je kan doen in de
hindernissenloop. Een hindernissenloop is een soort sport.
Je moet overal overheen springen en onder dingen kruipen.
Het is meer sporten dan spelen voor mij. Je wordt heel snel
moe. Ik en mijn vrienden werkten samen. We waren klaar
met het parcours maar moesten het nog een tweede keer
doen. Toen we eindelijk klaar waren mochten we op het
springkasteel springen. Dat was super leuk. Na het
springkasteel kreeg je een drinkbus met water. Kortom het
was heel leuk. (Mariam)

We gingen met de hele klas naar het park. Toen we
aankwamen wachtte een lieve mevrouw ons op en gaf
ons een rondleiding. We moesten op boomstammen
klimmen, onder een zeil kruipen, slalommen, … Na 2
toertjes het leuke hindernissenparcours te volgen,
mochten we uiteindelijk op het reusachtige
springkasteel spelen. Er hadden wel wat kinderen pijn
en dorst. Al een geluk kregen we allemaal een drinkbus
met water en we waren allemaal heel blij. (Joppe)
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Op dinsdag 8 juni zijn we naar het bos gestapt om een hindernissenloop te
doen. Maar niemand wist wat we er precies gingen doen. Ik ga nu vertellen
wat we hebben gedaan.
Als we in het bos waren dan moesten we eerst naar een vrouw luisteren. Zij
was aan het vertellen wat we gingen doen. Als haar uitleg klaar was, moesten
we beginnen lopen tot het einde van een wegje. We moesten daarna op kleine
boomstammen springen en we mochten niet op de grond vallen. We moesten
best wel makkelijke dingen doen totdat we onder een soort doek moesten
kruipen. Dat was niet zo leuk wand het deed een beetje pijn aan mijn knieën.
Iedereen moest het parcours minstens 2 keer doen. Als je ermee klaar was,
kon je op het springkasteel spelen.
En ja, dat was het een beetje. Het was vooral leuk om op het springkasteel te
spelen en ik hoop dat jullie mijn favoriete parcours gaan bezoeken: Het
hindernissenparcours! (Amelia)
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We konden weer, met wat aanpassing, een volledig naar het school. Dat vonden we
leuk. Het was dan ook een TOF jaar! Een jaar waarin we vele leuke activiteiten en
momenten hebben meegemaakt. Dit vonden wij het leukste aan het 4de
leerjaar:
 Zeeklassen omdat we dan met de boot gingen varen en we mochten kiezen tussen cola of fanta.
(Veronika)
 Het Suske en Wiske museum want daar waren allemaal een soort van escape
room’s en je moest die met je team doen en dat vond ik wel tof. (Amelia)
 De verjaardag van Kato in de klas omdat dat mijn eerste verjaardag hier in
België is. (Jahmanty)
 Ik vind the masked teacher leuk omdat je dat samen kan kijken en omdat
het spannend is. (Nicolas)
 De sportdag en het Suske en Wiske museum want ik vond het leuk dat je









samen opdrachten deed met je groepje . (Azraa)
Het Suske en Wiske museum want we mochten veel doen en geen saaie dingen horen. (Leilany)
De zwemlessen want ik hou wel van zwemmen en water enz. Jammer dat het altijd kort was.
(Nyrouz)
Zeeklassen omdat we aan het strand mochten spelen. (Joppe)
The masked teacher omdat ik the masked singer leuk vind. (Milo)
Zeeklassen omdat ik het grappig vond dat mijn vriend bijna wegwaaide met
de hevige wind en de leuke activiteiten die we deden. (David)
Het Suske en Wiske museum omdat we zelfstandig konden werken. (Khalid)
Zeeklassen omdat ik dan kon praten met mijn vriend en grappig kon doen en
we op de boot zaten. (Mauro J.)
Het Suske en Wiske museum omdat we er coole herinneringen aan hebben en
ik deed het samen met mijn vrienden. (Kato)

Zeeklassen omdat er veel wind was. (Imraan)
Het Suske en Wiske museum omdat het leerrijk en leuk was. (Jay)
Sportdag omdat we samen leuke sporten konden doen. (Maxwell)
Gewoon het samen werken en lachen sen spelen met zijn allen omdat ik de andere dan beter
leer kennen. (Mia)
 Zeeklassen omdat Mauro bijna viel en ik ook. (Vince)





 Het Suske en Wiske museum omdat ik alles met Mariam kon doen. (Temi)
 De sportdag omdat er veel activiteiten waren. (Mauro SD)
 Het Suske en Wiske museum. (Mariam)

DE NOTELAAR

zomergriffel Pagina 36

Sportdag!

De sportdag was in het park in het bos achter
het zwembad. We mochten voetballen en
basketballen en heel veel andere spelletjes. Het
was zo leuk en we hadden warm weer. Dat was
ook heel leuk. (Lyra)
De sportdag was op het veld naast 5C. Daar speelden we supermariobal en dan hebben we
baseball gedaan en toen reisje rond de wereld.
Mariobal vond ik het leukst. (Louise)
Ik vond bij de sportdag reisje rond de wereld het
leukste omdat je dan op alles kan springen,
klimmen, lopen en stappen. (Amélie)
De sportdag was het leukste van het vierde omdat
het goed weer was. Er waren veel sportactiviteiten
zoals: baseball, basketbal, voetbal, touwtje trek,
supermariobal, handbal, loopwedstrijd en nog
meer. We kregen water en een stuk fruit van het
oudercomité. (Otto)
Ik vond de sportdag heel leuk omdat ik van sporten hou. De leukste activiteit vond ik
baseball omdat je bal heel ver weg kan slagen en veel moet lopen. We deden alles buiten en
je moest de hele dag niet leren. Het was heel warm dus we kregen veel water je moest
zonnecrème opdoen. (Walid)
Sportdag vond ik echt leuk. Het is goed voor mijn conditie. Om ter snelste lopen vond ik de
leukste activiteit. (Lorena)
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Het vijfde leerjaar gaat op bosklassen

We hadden nooit gedacht dat we op bosklassen gingen omwille van Corona. Maar begin
mei kwam er dan toch positief nieuws. We mogen op bosklassen! Wel één dag minder
maar iedereen was heel enthousiast om te vertrekken. Hieronder lees je onze belevingen
van op de bosklassen.

Dinsdag 1 juni
Om 08:35u. verzamelden we per klasbubbel aan
de Vaartdijk. We vertrokken richting de burcht van
Franchimont, Theux.
Daar aangekomen maakten we een
wandelingetje rond de burcht.
Ter plaatse aten we een heerlijke picknick en
genoten we van het stralende weer.
We bezochten de ruïne van Franchimont, leerden
zwaardvechten, verkleedden ons als ridders,
soldaten, boeren, kantinemeisjes, … en mochten
na het beluisteren van een spannende legende
op zoek gaan naar de verloren burchtschat!
Nadien vertrokken we naar ons domein. Wat
keken we hier naar uit. Onder leiding van de
meesters en de juffen laadden we de bus uit en kregen we de kamerverdeling te horen.
Spannend!
En toen… onze kamer zo gezellig en ordelijk mogelijk inrichten.
In het restaurant hebben we lekker gegeten: lekkere tomatensoep, een ovenschotel met
een mysterieuze naam en een yoghurtje als dessert.
De eerste avond moesten we zorgen dat onze post tijdig op de bus kon.
De eerste dag was best vermoeiend dus… bedje in.
Einde van een zalige, zonnige en leerrijke dag!

Woensdag 2 juni
Op woensdagvoormiddag stond de favoriete activiteit van de kinderen op de planning: de
botenrace! Voordat we aan de botenrace zijn gestart, moesten eerst nog bootjes
geknutseld worden. Ze gebruikten hiervoor kosteloos materiaal. De leerlingen maakten
prachtige boten en hadden veel plezier in het beekje.
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In de namiddag gingen we op verkenning
doorheen de stad Spa. Meester Yannick,
meester Peter en meester Jan gidsen de
wandeling en vertelden interessante
weetjes. We moesten wel geregeld
pauzeren omwille van het warme weer.

Donderdag 3 juni

We vertrokken met de bus naar de Hoge Venen
samen met gids Gert. Na de wandeling op de
knuppelpaden en de uitkijktoren was het
middagmaal. In het winkeltje mochten we allerlei
leuke dingen kopen. Daarna moesten we in de
gietende regen terug naar ons domein wandelen.
Onderweg konden we in een rivier spelen.
Vervolgens wandelden we verder naar een bron
waar we van mochten drinken. Nadat we afscheid
hadden genomen van de gids, gingen we douchen
en eten. Na het eten deden we een quiz, daarna
keken we naar The Masked Teacher en als laatste
speelden we Wie is de Mol.

Vrijdag 4 juni
Vrijdagvoormiddag kregen we eerst tijd om vrij te spelen. Daarna deden we een
oriëntatiespel waarbij we kaartjes in bomen moesten zoeken. Om half 1 vertrokken we met
de bus terug naar Wijnegem.
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de Notelaar was voor mij…

6AB

- heel leuk omdat ik veel vrienden heb gemaakt! - Ilyas
- een school met veel leuke juffen en meesters! Jona
- een leuke plek om mijn jeugd door te brengen. - Edin
- een school waar ik me altijd kon amuseren. – Zoë K.
- een school waar ik al m’n vrienden heb leren kennen. - Ali
- een hele leuke school die veel verrassingen met zich meebracht! – Suzanne
- leuk, maar raar met corona. – Emma
- een bijzondere tijd waar ik veel vrienden heb gemaakt. - Jhon
- een topjaar met topkinderen en toffe juffen.

– Prem

- een speciale tijd, waar ik bijzondere dingen heb meegemaakt. - Siebe
- een plaats waar ik mijn vriendinnen heb leren kennen! - Imke
- Super tof. Als je hulp nodig hebt, kan je altijd bij de juf terecht. - Maya
- een tijd waar ik fijne vrienden heb gehad. – Ebubekir
- een leuke, nieuwe start!- Hamath
- de plek waar ik mijn beste vrienden heb leren kennen - Rik
- een school waar ik vriendinnen heb leren kennen. - Nikola
- een super toffe ervaring met leuke momentjes. – Milena
- een plek waar ik mijn vrienden heb leren kennen. - Nina
- een leuke plaats. Ik heb hier mijn vrienden gemaakt. – Danil
- een speciale school– Ayman
- een plaats waar ik mezelf kon zijn – Ellen
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- een tijd om aan terug te denken – Jesse
- een hele leuke school. – Mattiz
- een toffe school waar ik veel heb geleerd. – Thibo
- een plek waar ik vele leuke vrienden heb gemaakt. – Matt
- een plek waar ik mijn allerbeste vrienden heb leren kennen. - Sarah
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de Notelaar was voor mij…
6AC

- een leuke school! - Wiktoria
- de beste jaren ooit. Jawad
- mijn tweede familie. - Ilyas
- de beste school waar je elk jaar nieuwe kinderen en juffen leerde kennen. – Samuël
- een plek waar ik de zes leukste jaren heb beleefd. - Cody
- een leuke tijd! – Romi
- een hele toffe school waar ik veel avonturen beleefd heb. – Xander
- een hele goede school waar ik veel kon leren. - Sam
- de geweldigste school ter wereled! – Billie
- de beste school in Wijnegem - Pierce
- mijn jeugd. - Stella
- een spannende, leuke ervaring - Lenthe
- een super leuke school! – Seppe
- de beste school die ik ken. - Nio
- heel leuk, maar soms een beetje saai - David
- de allerbeste school! – Zoë V.
- één van de belangrijkste zaken in mijn leven. – Matti
- een grote hulp omdat ik niet goed ben in leren. - Assel
- de beste tijd van mijn leven met al die juffen, meesters en vrienden – Viktor
- de beste tijd! Noa
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- een goede vriendengroep met ups en downs. – Flore
- de leukste school! – Lena
- een super leuke school, met lieve juffen en meesters. – Noémie
- een toffe school waar ik veel heb geleerd. – Femke
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2020-2021
6 leerjaar

e
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Geen schoolfeest, geen schoolactiviteiten, weer werken in bubbels,
afstandsonderwijs…Weer een schooljaar waar een sluier van Corona over hing.
De leerkrachten vonden het erg dat de leerlingen weer een schooljaar moesten doormaken
op een andere manier. Om deze reden staken een paar leerkrachten de hoofden bij elkaar
en kwamen ze op het idee om toch iets te organiseren voor de kinderen. Iets waar ze
konden naar uitkijken en wat plezier bracht. Waar de leerlingen actief bij betrokken
werden, iets dat sfeer bracht op school… en voor ze het wisten werd The masked teacher
geboren.
In alle geheim sprokkelden ze enthousiaste mensen om deel te nemen aan deze wedstijd.
Het concept was erg gemakkelijk. Elke week zouden twee gemaskerde leerkrachten,
poetsvrouwen, directieleden,… het opnemen tegen elkaar. De klassen moesten raden wie
onder het pak zat en wie ze het beste vonden. Zo gingen de weken voorbij en werd er elke
week uitgekeken naar vrijdag. Elke vrijdag tijdens de middag kregen ze een battle te zien.
Het was het gespreksonderwerp tijdens de middagspeeltijd. Zowel tussen de kinderen als
de leerkrachten onderling. Na de middag werd de verliezende deelnemer telkens
ontmaskerd.
Op dinsdag 29 juni was het de finale van Discohaas tegen Wolf en Zeemeermin. Deze keer
kregen de leerlingen de ontmaskering live te zien. Het was een heus spektakel. Het was een
Na vele weken in spanning leven zijn eindelijk alle deelnemers bekend.
We kwamen eindelijk te weten wie de fantastische winnaar is!
Handen op elkaar voor..

JUF DORIEN2!
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Zeemeermin – juf Cindy, Wolf – Juf Dorien 4, Discohaas – Juf Dorien2, Clown – Juf Louise, Pussycat –
Directeur, De skiede tiroler – Juf Thessa, Tijgertje – Juf Maité, Zonnebloem – Juf Christel, Misstery – Juf Ellen,
Illustra – Meester Jan, Racemuis – Fabricia, Powergirl – Juf Liesse, Marshmello– Juf Natascha.

Hieronder vind je alle deelnemers in hun outfit!
Nog eens bedankt voor het enthousiasme van de deelnemers!
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Heel het Notelaarteam
wenst jullie een
deugddoende vakantie!
We zien jullie graag terug
op de kijkavond en op 1
september!
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