
SCHOOLKRANT 
DE SPRONG WAGEN 

 

Het boezemde mij altijd angst in.  

Als ik klappertandend in mijn turn-

pak de gymzaal binnenkwam en ik 

zag de trampoline staan, brak het 

zweet me uit. Zeker als er een bok 

achterstond, waar we dan geacht 

werden overheen te springen - haas-

je-over of anderszins. Ik kon het 

niet, én toch is het al bij al nog goed 

gekomen  ... 

Gelukkig is het vandaag anders!          

Onze school zet in op VEERKRACHT! 

In de heksenweek van onze tweede 

graad experimenteerden de                 

kinderen met vergeten maar                         

gezonde groenten. We zetten in op 

yoga of braingym, serveren water in 

ons schoolrestaurant  én leren van 

de dingen die fout gingen. Binnen 

evaluaties staan we stil bij wat goed 

ging en buiten we de dingen uit die 

goed gaan. We hebben oog voor on-

ze collega’s én zetten breed in op 

zorg. We gebruiken en delen humor 

én promoten graag een levendig of 

grappig boek. Zo bouwen we aan 

onze veerkrachtige school! 

Onze grootste overwinning is niet dat 

we nooit falen, maar dat we telkens 

als we struikelen weer opstaan.                

Confucius 

GROTE DAG OVER EEN GROOTTE OORLOG 

Op 8 november (nét voor Wapenstilstand)                             

organiseerden we onze historische trip naar de West-

hoek in de voetsporen van kleine Sam . Onze grote 

dag over de ‘Groote Oorlog’ voor de Aalscholvers en 

de Zeesterren. Een dag vol herdenken, verhalen,             

opdrachten, bezoeken, maar ook spelen en samen-

zijn. We beleefden een MEGA toffe dag!  

LICHT IN HET DONKER 

Jij kleine reisgenoot met in je handen een lampje en 

je mond vol vragen, kun je ons dragen én mogen we 

met jou mee lopen onder de sterren? Jij kleine reis-

genoot, die je verwondert over veel dat mij ontgaat, 

die soms grote tranen laat om wat ons niet meer 

raakt, neem ons mee, en leer ons het licht opnieuw! 

Zalig Kerstfeest! Directeur Ann 

DAAR WERD AAN DE DEUR GEKLOPT 

In onze beide scholen bracht Sinterklaas en zijn    

pieten een heus bezoek. Een blij ontmoeten met          

bijzonder veel sfeer in alle klassen. Dankjewel lieve 

Sint! 



OP 72CP+CP DE HAAN IS ONZE OUDERWERKGROEP STEEDS PRESENT 

Wat vertelt deze foto? Onze ouderwerkgroep in de bres. Ze zien het 
zitten! Hun nieuwe shirts verraden fierheid, zin in vernieuwing, samen-
horigheid, zin in ondernemen  én kleur.  Jaarlijks organiseert deze groep 
van ouders én vrienden van de school een koekenverkoop, het paasont-
bijt én een lichtjeswandeling. Met enthousiasme werken ze tevens mee  
aan de afscheidsreceptie voor onze zesde klassers, het schoolfeest  én 
de Italiaanse avond. Bovendien ondersteunen ze dit jaar heel wat klas-
projecten. Wie eveneens graag organiseert of een handje toe wil steken 
is binnen deze groep steeds welkom!  
 
Op 1 februari, de vooravond van Lichtmis kan iedereen genieten van een 
LiCHTJES-WANDELING in het hart van De Haan. Ouders én kinderen kun-
nen samen speuren naar weggestopte dingen én genieten van héérlijke 
warme chocolademelk, een pannenkoek én winterse gezelligheid. Onze 
stapschoenen staan alvast klaar! 
 

OM NAAR UIT TE ZIEN!                                                

Maandag 7 januari 2019                                                                
Instap nieuwe peuters 

Donderdag 10 januari  2019                                                                  
Géén studie - overleg team 

Woensdag 16 januari  2019                                                              
Netbaltornooi 
Donderdag 17 januari  2019                                                             
Oudercontacten kleuters afdeling Grotestraat 
Dinsdag 22 en woensdag 23 januari                                             
Filmvoorstellingen gemeente 
Donderdag 24 januari  2019                                                                
Gedichtendag 
Woensdag 30 januari  2019                                                                  
De Kerklommer leest voor 3e kl GR 
Donderdag 31 januari  2019                                                      
Lichtfeest op school 
Vrijdag 1 februari  2019                                                                         
instap nieuwe peuters, lichtjeswandeling 18 uur 
Woensdag 6 februari                                                                     
de Kerklommer leest voor 1e lj 
Donderdag 7 februari  2019                                                                
Geen studie - overleg team 
Woensdag 13 februari  2019                                                                 
De Kerklommer leest voor 2e lj 
Donderdag 14 februari  2019                                                                    
Bezoek van een auteur voor 5e en 6e lj                               
en afdeling Vlissegem 
Vrijdag 15 februari  2019                                                                       
Pedagogische studiedag, geen school 
Donderdag 21 februari  2019                                                               
Bezoek van een auteur voor 3e kl en 1e lj 
Zaterdag 23 februari  2019                                                               
Kaas- en wijnavond afdeling Vlissegem 
Donderdag 28 februari 2019                                                           
Bezoek van een auteur voor 3e en 4e lj 
Vrijdag 1 maart 2019                                                                           
3e lj bezoek aan musical Reinaert De Vos 
Zaterdag 2 maart 2019                                                                  
Start Krokusvakantie 

SOEP OP DE STOEP 

In soep zit HOOP, KRACHT en WARMTE. HOOP, 
KRACHT, WARMTE krijg je van soep. Zo simpel is het. 
De Aalscholvers gunden iedereen die WARMTE en ze 
haalden flink wat centen op voor WELZIJNSZORG. 
Dankjewel! 

GELE HESJES ... 

Met een fluo-hesje  ben je in het donker zichtbaar 

van op 150 meter voor bestuurders. Zonder pas op 20 

à 50 meter, afhankelijk van de kleur van je kledij. 

 

VOORLEESWEEK 

Alle klassen spanden zich in om samen 

voor te lezen. Lezen is op onze school een 

feest! 

Onze vinnige reporter van de Zeeboon 

bracht het nieuws over de aangespoelde 

vinvis. Francis Kerckhof (BMM) gaat   

gretig in op zijn vragen.   

SPORTIEVE SCHOOL MET VEERKRACHTIGE KINDEREN 
Tijdens de Vlaamse zwemweek haalden deze kin-

deren de wisselbeker voor scholen binnen. Proficiat! 

Kerstmis is … samen de boom versieren 

én elkaar ondersteunen om hoog de   

ster te zien fonkelen. 


