
SCHOOLKRANT 
DOLLE PRET & LEERZAAM 

 

Van kop tot teen, buitengewone be-

levenissen. In de kinderboerderij van 

Torhout leerden de kinderen van 

onze eerste en tweede leerjaren   

alles over melk, kaas maken én                 

pizza’s bakken. Wat een leuke dag! 

 

BRRRR 

Op 10 oktober werden de kinderen 

ondergedompeld in een griezelsfeer. 

Ze moesten bewegingen uitvinden 

bij een lied, een gedicht opzeggen, 

een griezelverhaal verzinnen en grie-

zels uitbeelden....De muzische mid-

dag was een succes. BRRR.... 

 

LEERLINGPARTICIPATIE 

Onze leerlingenraad is goud waard! Kinderen leren er 

hun mening vormen. Ze ontvouwen plannen, overleg-

gen en werken samen.  Het groeiend talent kaapte 

dan ook héél wat zitjes weg in de kindergemeente-

raad. Proficiat aan de doeners en denkers voor                         

morgen! 

OGEN TOE 

Ik zie wat jij niet ziet.                                                                        

Hoe jij het ziet, dat weet ik niet. Ik zag het zoals ik het 

zie, én dat heet Zeeboonharmonie.  

In onze school proberen we het goede te zien!                   

We willen onze leerlingen veelzijdig op de                  

wereld oriënteren, met diverse brillen zeg maar.                   

Kijken naar de kleine luikjes van het leven, kijken van 

kinderen, kijken van grote mensen, verwonderd               

kijken, vooruit blikken. Zou iedereen dan meer zien 

dan je echt ziet? Dan zouden er precies zoveel                 

manieren van kijken bestaan als er mensen zijn!  

Directeur Ann  

KERSTMUSICAL ‘UBUNTU’ 

In de donkere dagen aan het einde van het jaar is  

iedereen druk met de voorbereidingen voor kerst. 

Ook in de kerk van De Haan waar dit verhaal zich  

afspeelt. Een paar dagen voor Kerstmis duikt er                  

opeens een onbekende op. Wie is hij, en waarom 

komt hij juist nu naar De Haan?  

Beleef op donderdag 19 of vrijdag 20 december om 

14 uur in de Sint-Monicakerk een vrolijke musical met 

een heus schoolkoor, boeiende personages én                           

bijzonder veel sfeer. Op vrijdag 20 december is er                    

tevens een kerstmarkt om 15 uur op het schoolplein. 

ZIE JE HET OOK? 

In goede weersomstandigheden kan je, als je oog 

zich 1.70 meter boven het zeepeil bevindt, min of 

meer 5 kilometer ver zien.  Op de foto zie je de                   

leerlingen van het vierde leerjaar op verkenning in 

het Zwin. Ze hebben het naar hun zin. Verbonden  

stappen ze onder een schitterend wolkendek.               

Een mama zag het door haar lens  en legde het 

beeld vast. Ze schreef bij de foto: ‘Het belooft een 

super jaar te worden!’ én ‘Zie je ook de prachtige 

wolken op de achtergrond?’  
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ZIE DE MAAN SCHIJNT DOOR DE BOMEN 

Wat vertelt deze tekening? Sint op zijn paard in een koud landschap van ijs en sneeuw.                

En toch straalt vanuit deze pastel warmte, verlangen en gezelligheid.                                                

Herfst en winter hebben kleuren die de lente én de zomer niet kennen ... 

Hij komt, hij komt! Sinterklaas begint stilaan overal zijn witte baard te vertonen, en de Zeeboon 

weet precies waar je hem kan spotten. Nu allemaal in koor: zie ginds komt de stoomboot ...  

Op vrijdag 6 december is Sint samen met een stoet zwarte pieten in de voormiddag te gast in  

De Haan. Voor alle kinderen van de Grotestraat is er een happening in de Kapelstraat,                               

vlak voor de kerk.  

In de namiddag  viert sint zijn verjaardag met alle kinderen van Vlissegem in zaal                            

Wielingen. Een bijzonder feest! Ben je klaar voor deze uitzonderlijke dag?! 

Op beide initiatieven zijn ouders, grootouders én vrienden van de school van harte welkom! 

OM NAAR UIT TE ZIEN!                                                

Donderdag 7 november 
Geen studie - overleg team 
Donderdag 14 november 2019 
Schoolfotograaf 
Vrijdag 15 november  2019                                                                           
Italiaanse avond 

Maandag 18 november 2019                                                  
Start voorleesweek 
Donderdag 21 november  2019                                                       
Leerlingenraad 
Vrijdag 22 november 2019 
Godly Play 
Maandag 25 november  2019                                                               
Start Haanse zwemweek én filmfestival 
Vrijdag 29 november 2019 
Zwemmarathon 
Maandag 2 december 2019 
Adventsmoment 
Donderdag 5 december 2019                                                
Geen studie - overleg team                                                   
Vrijdag 6 december 2019                                                 
De Sint arriveert in de Haan & Wenduine 
Maandag 9 december 
Adventsmoment 
Maandag 16 december 
Adventsmoment 
Donderdag 19 december 2019 
Oudergesprekken lager Grotestraat & 
kleuter en lager Vlissegem 
Kerstmusical  
Vrijdag 20 december 2018                                                  
Kerstmusical & Kerstmarkt - Zalig Kerstfeest! 

 

 

 

KREKELEN IN EDE 

De kinderen uit Vlissegem waren te gast op deze                 

unieke buitenspeelplaats. Een paradijs vol dieren, glij-

banen, klimtorens en buitengewoon speelplezier. 

SPORT OP DE HORT 

Het zesde leerjaar genoot van onze sportieve                     

ontmoetingsdag en de veldloop voor de Haanse                           

scholen. Ze wensen meester Tom van harte te                

danken voor de sportieve initiatieven! 

 

 

 

KUNSTBENDE VALT                                                       

PERMEKEMUSEUM BINNEN 

Constant Permeke hield van de natuur en 

het buitenleven. Daarom ging hij in het 

landelijke Jabbeke wonen. Hij liet er het 

huis ‘De vier winden’ bouwen. Dit huis is 

nu ingericht als museum. Je kan er heel 

wat werken van de schilder bewonderen. 

Zijn huis was een namiddag lang onze 

werkstek. Onze expressionisten hadden het 

er erg naar hun zin! We mochten aan de 

slag in zijn beeldhouwatelier, snuisterden 

in zijn tuin, woonkamer, keuken en werk-

plek. Opdrachten zetten ons op weg om 

zijn werk te beschouwen. Het maken van 

een tableau-vivant, werken met houtskool, 

bespreken van kleuren … onze leerlingen 

verbaasden de mensen van het museum. 

Ze toverden toffe creaties op hun blad.  

GEWELDLOOS COMMUNICEREN 

De praatpaal helpt om onze gevoelens 

te uiten. Dag na dag werken we aan een 

geweldloze school! 

Op vrijdag 15 november ben je tussen 18.30 en 20 uur 
van harte welkom op onze Italiaanse avond.                          

Een héérlijk menu  kun je bestellen via de klasleer-
kracht of het schoolsecretariaat. Iedereen is van harte 

welkom! 


