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30 juni: laatste schooldag schooljaar 2014-2015

30 juni: 10.00u Koffieochtend: voor alle ouders
✽
Tussen 1 juli en 4 juli: eindpoets, bij voorkeur op 4 juli
1 juli tot 31 augustus: schoolvakantie

Laatste week van augustus: startpoets, na het
doorschuiven worden de klassen grondig gepoetst
voor een nieuwe start.
✽
1 september: eerste schooldag schooljaar 2015-2016
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Het kwik stijgt, de natuur ontplooit zich ten volle en de

zomervakantie komt in zicht, tijd om

even terug te kijken op wat dit

schooljaar ons bracht. 

Kinderen ontwikkelden, speelden en

leerden weer een heel schooljaar,

sommigen als vanzelf, anderen met de

extra zorg en aandacht van ouders,

leerkracht en zorgleerkracht. We

brachten jullie hierover in de lagere

school ook voor het eerst tussentijds

verslag uit, voor ons een manier om

extra stil te staan bij elk kind, voor

jullie een moment om even mee te

kijken. Meekijken dat natuurlijk ook

gebeurde op de ouderavonden en de individuele

gesprekken.

Met het college werd de wekelijkse studie van de

menskunde terug opgenomen, iets waar we met ons

allen deugd van hadden.

En dan waren er natuurlijk de jaarfeesten, momenten

van feest maar ook van beleving voor kinderen,

leerkrachten en ouders.  Jaarfeesten die maar zo mooi

kunnen zijn als wij ze samen kunnen maken. 

En dat ‘samen’ komt op verschillende vlakken terug. Ik

kijk dan ook met voldoening naar wat jullie als

oudergroep voor elkaar krijgen. Want naast de niet-

aflatende inzet van de leerkrachten zie ik ook ouders die

voor de broodnodige ondersteuning zorgen. Ik zet hier

graag de klasouders extra in de bloemetjes, maar ook

alle anderen die vaak onopgemerkt en achter de

schermen die taken opnemen die we als school

onmogelijk alleen kunnen dragen.  

Het is dankzij jullie dat we kunnen zeggen: we maken

samen school.

Dankjewel!

Geert Feijen, directie basisschool

‘We makensamen de school’
voorwoord 
door Geert Feijen

Wat leeft er in onze school ?

Het koor van de middelbare school op de opendeurdag op 25 april.

De schoolfotograaf kwam op 1 juni langs
om elkeen een mooie klasfoto te bezorgen.

Op 8 en 9 mei presenteerden de leerlingen van klas 12 hun eindwerken.

De leerlingen van de afdeling ‘Duurzaam Wonen’ van de Steinerschool
Lier werkten in april een week mee aan de uitvoering van de overkapping
van de expressielokalen.

Juf Inneke neemt haar speelklasje mee voor een uitstapje
op een mooie lentedag in mei.

3

Klas 12 speelt als eindtoneel “De Jossen” van Tom Lanoye.



Eén van de eerste dingen die de kleuters vragen wanneer
ze woensdag de klas binnen wandelen is: ‘Juffie, gaan
we vandaag broodjes bakken’. Iets waar ze ook telkens

weer naar uitkijken, want brood bakken is toch altijd een beetje
feest in de klas. Het mooiste is het als kinderen het hele proces
van het broodbakken kunnen volgen. Van aar tot brood. Hier
gaat natuurlijk heel wat aan vooraf, maar de beleving dat graan
meel wordt is voor hen al genoeg. Daarom laten we ze in
september met kleine maalmolentjes zelf het graan malen of
melen zoals sommige kinderen het noemen. Zien hoe het graan
door het malen meel wordt is voor hen en voor mij steeds een
wonder.

Het meel wordt gewogen,
daarna in een kom gedaan.
Het zout wordt er in een klein
bakje bij gezet. Ondertussen
wordt ook de gist vermengd
met wat meel en lauw water
en eventueel wat honing (dit
versnelt het gistproces, maar
is niet echt nodig). Dit is een
‘zetseltje’. Dit hoeft niet bij
droge gist, maar de kinderen
vinden dit wel leuk. Het ruikt bijzonder en na een tijdje gaat dit
deegje bubbelen en dat vinden ze heel spannend.
Intussen het zout bij het meel toevoegen en in het midden een
kuiltje maken. Daar kan het ‘zetseltje’ in. Strooi het meel er
over zodat het ‘zetseltje’ helemaal verborgen is. De kleuters
die het weten, kijken of er barsten in het meel komen. Door
hun enthousiasme komen steeds meer kinderen kijken en
samen ontdekken ze dat gist er uit probeert te kruipen.
Als de gist steeds sneller boven het meel uitkomt, kan het
kneden beginnen. Meestal doe ik dit zelf en laat de kleuters
kijken. Eén kindje mag dan steeds wat lauw water toevoegen.
Anderen gaan alvast ook hun handen wassen, omdat ze weten
dat wanneer het deeg klaar is, ze ook mogen kneden. Tijdens
het kneden zingen we allerlei bakkersliedjes.
Als vanzelf gaat het kneden hierdoor in een bepaald ritme. 
Ze zien dat de handen vol deeg zitten, maar na een tijdje blijft
het niet meer plakken. Ik kneed altijd met hen mee, omdat ze
nood hebben aan een goed
voorbeeld en anders ze gaan kleien
met het deeg. 
Van alle kleine bolletjes wordt nu
een grote bol gemaakt. Nog een
keer goed doorkneden en in de kom
met een vochtige doek erover laten
rijzen. 

Nu kan er ondertussen iets
anders gedaan worden. Ik
doe mijn schort weer uit en
berg hem op. Een aantal
kinderen letten goed op,
want ze weten dat wanneer
ik mijn schort weer omdoe,
ze weer mogen kneden.

Steeds blijf ik zelf mee kneden, zodat ze goed zien hoe het
moet. Dit doen werkt, zoals alles bij kleine kinderen, beter dan
vertellen.
Kinderen hoeven  niet allemaal mee te doen, soms blijven er
kinderen spelen, maar nemen het wel waar. Omdat ik en de
anderen er intensief mee bezig zijn, hebben ze het idee dat ze
het zelf doen. De zintuigen worden door dit deeg maken en
broodbakken in de omgeving van een kind goed gevoed en
dat is het belangrijkste. Niet het resultaat, maar het proces er
naar toe is van groot belang.
Het brood gaat nu in een vorm of wordt gevormd tot een
groot vloerbrood. Zo bakken we, met elkaar voor elkaar, een
sociaal aspect. Natuurlijk is er ook af en toe plaats voor het
bakken van een eigen broodje, maar gewoonlijk bakken we een
heel brood. Als het brood goed gerezen is, gaat het de hete
oven in (ongeveer een half uurtje).
Wanneer we na het buiten spelen de klas weer inkomen,

worden we steeds verwelkomd door een
heerlijke geur. Het brood wordt uit de oven
gehaald en we laten het nog even rusten
terwijl we iets anders doen.   Dan volgt het
feest van het snijden, smeren, beleggen en
opeten. ‘Samen’ bakken is zo fijn. Dankbaar
en blij dat ik dit elke keer weer mag ervaren
met de kinderen. Juf Imka

En wat deden jullie vandaag op school ?

600 gr meel • 12 gr droge gist 

of 25 gr verse gist •

snuifje zout • 250 ml water

Recept 
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Juffie, gaan we 
vandaag broodjes 
bakken?
met juf Imka in de speelklas

Fruitsla maken 
met klas 4

In klas 4 hebben de leerlingen de namen van allerlei 

soorten fruit geleerd (une pomme, une poire, une 

orange, …).  Om al deze namen onder de knie te krijgen

hebben we versjes geleerd, verhaaltjes gelezen en

tekeningen gemaakt.  Dit jaar had ik de klas uitgedaagd: als

iedereen AL het aangeleerde fruit goed kan opzeggen, maken

we samen fruitsla!  En natuurlijk is het deze klas gelukt.  

Echt iedereen kon de namen van al dat lekkere fruit feilloos

opzeggen.  Hoe we tewerk gegaan zijn om de fruitsla te

maken, zie je hier op deze mooie tekening van Finn.

Juf Nina
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Klimmen klas 6
In de zesde klas sluiten we de sportlessen af met klimmen.
We trekken daarvoor naar de Hungaria- klimzaal in Leuven.
De leerlingen krijgen hier de kans om letterlijk en figuurlijk
grenzen te verleggen. Om deze grenzen te verleggen
hebben ze doorzettingsvermogen en moed nodig. De
veiligheid daarbij is zeer belangrijk, daarom zekeren de
leerlingen elkaar. Hierbij moeten ze elkaar controleren bij
het maken van de knopen. Elkaar vertrouwen en
verantwoordelijkheid nemen is uiteraard essentieel
hiervoor.
Dit alles resulteert in een reeks uitdagende lessen met een
aardige ‘funfactor’.

Meester Maarten



In februari ben ik met twee groepjes van telkens acht
kinderen uit de klassen 1-3 en klassen 4-6 gestart met
schaaklessen op woensdagen. Omdat mijn schaakverleden al

enige tijd achter mij lag, en ik van schaakdidactiek geen kaas
had gegeten, ging ik op zoek naar lesmateriaal. Ik kwam
terecht bij De Stappenmethode, een Nederlandse
schaakmethode die bedacht is om op een
didactisch zeer verantwoorde manier
kinderen (en ook volwassenen) het schaken
aan te leren. Daar mocht ik op kosten van
de school aan deelnemen, waarvoor nog
mijn dank! 
Het is mooi om te zien hoe de kinderen
elke keer weer met groot enthousiasme het
lokaal binnen komen. Ik krijg de indruk dat
de meeste kinderen de schaaklessen als
een welkome afwisseling op hun
schoolmenu zien.

Om vaart in de lessen te houden, houd ik
de instructie kort. De systematische
lesopbouw en de lesvolgorde die De
Stappenmethode aanbiedt, is daarbij van
grote waarde. Een zegen voor de startende
schaakmeester. Bijvoorbeeld, als het bij de
groep jongere kinderen na een minuut of
tien gedaan is met de aandacht, moet de meester zijn praatje
kort houden. Dan kunnen ze met hun eigen werkboekje aan de
gang en als ze daar mee klaar zijn, of er geen zin meer in
hebben dan zijn er de talloze spelletjes om ze bezig te houden.
Niemand hoeft zich te vervelen en iedereen kan op zijn eigen
niveau werken.

Het tempo ligt laag om de kinderen de gelegenheid te geven
de drie fasen die kenmerkend zijn voor hun schaakontwikkeling
op een goede manier te doorlopen. Het gaat om de materiaal-,
de ruimte- en de tijdfase, kortweg de ontwikkeling van
concreet (het aanraken van de stukken, het slaan van stukken)
naar een meer abstract denkniveau (het kunnen overzien van
het bord en het besef van tijd als belangrijke factor bij het
schaken). Doorloop je die fasen niet geduldig dan ontstaan er

Schaken op school,
een indruk

later veel bedrijfsongevalletjes, zoals het nodeloos weggeven
van stukken enzovoorts. Met de groep oudere kinderen zijn we
daarom nu pas bij het aanleren van mat terechtgekomen. Dit
vraagt nu eenmaal een behoorlijk abstractieniveau. 

Met de groep jongere kinderen zijn we nog lang niet zo ver.
Natuurlijk hoor ik wel eens de verzuchting: ‘meester, wanneer
gaan we nu echt schaken?’, maar ze zijn er nog niet aan toe.
Spelletjes bieden dan een uitkomst. 

Met het eind van het schooljaar in zicht, loopt ook dit
experiment ten einde. Wat mij betreft zeker geslaagd. In beide
groepen was het enthousiasme groot. De resultaten waren ook
goed. De groep ouderen kan al een beetje schaken en ze doen
hun eerste partijtjes. De groep jongeren is nog niet zo ver,
maar dat was voorzien. Zolang ze maar het plezier in de lessen
behouden.

Toch heb ik ook wel een paar kanttekeningen. We hebben het
schaken ingezet als differentiatie voor zogenaamd
‘hoogbegaafde’ leerlingen met een grote cognitieve honger.
Volgens mij is schaken echter ook zeer geschikt om juist
kinderen die niet zo lekker in hun vel zitten meer
zelfvertrouwen te geven, ze sociaal sterker te maken en van
hun negatieve zelfbeeld af te helpen. Ook in de strijd tegen het
pesten kan schaken een goed wapen zijn. Zie het schaakspel
als een stukje empowerment. Daarbij komt dat de
belangstelling voor de lessen vanuit de leerlingen groter was
dan het aantal beschikbare plaatsen. 
Hoe het nu verder moet? Ik wil het experiment graag
voortzetten, maar eerst moeten we kijken op welke manier we
de nu gelegde basis kunnen uitbouwen. Wordt vervolgd! 

Schaakmeester Erik
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Bouwperiode klas 3

Klas 7 genoot van een djembe workshop met Moses Camara op vrijdag 06 februari 2015.  Een reactie vanuit de klas:

We vonden het allemaal erg leerrijk!
En we zijn blij dat we dat instrument 
eens beter hebben leren kennen.
We weten wel niet of we er iets mee gaan 
doen in ons leven, maar het had wel een grote
bijdrage. We zouden anders nooit in contact zijn
gekomen met een djembe.
Het was fijn om er eens mee te werken.
Milo, Olivio, Torquato en Merlijn

Djembe met klas 7

Aster

Klas 3 werkte in haar bouwperiode aan een

schapenstal in de tuin van de school. 

En wat deden jullie vandaag op school ?



En wat deden jullie vandaag op school ?
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In het begin van dit schooljaar legden met klas 12 we de bestemming
voor onze eindreis vast: Corsica, een groot eiland van 8.680 vierkante
kilometer, gelegen in de Middellandse Zee, ook wel ‘gebergte in de zee’

en ‘eiland van schoonheid’ genoemd. 
Woensdagavond 13 mei vertrokken we voor een bustocht van 

8 uur naar Marseille. Na een bezoek aan
deze havenstad namen we de nachtboot
richting Ajaccio. Vanuit Ajaccio zakten wij
zaterdag af naar het zuiden van het eiland,
naar de stad Bonifacio, dat op een rotsmassa
van ongeveer 80 meter hoog ligt. Na een
overnachting op de idyllische camping “la
Ferme d’Alzetta” in Porto Vecchio
vertrokken we vanuit Conca op 3-daagse
staptocht langs de prachtige GR20.

De Corsica reis was voor iedereen een
prachtig avontuur. Uit de dagverslagen is
gebleken hoeveel de leerlingen aan de reis hebben gehad.  In de overweldigende
natuur zijn wij elkaar en ons zelf tegen gekomen. Vooral de GR20 was een
beproeving, die iedereen naar best vermogen heeft doorstaan. De 12de klas is een
energieke, levendige, sociale en plezante groep om mee op stap te zijn.
Geïnteresseerd in cultuur, natuur en elkaar. De reis is veel te snel voorbij gevlogen.
Het was een zalige tijd met een super zalige klas. 

Annelies Vanhaverbeke, titularis klas 12

Eindreis klas 12 CD-opname in klas 8
Na een intensieve periode “compositie” trokken we op 
21 mei naar de opnamestudio om onze zelfgeschreven

muziekstukken te registreren. Edwin, papa van Annemarie 
(klas 7) en Lukas (klas 8) stelde zichzelf en zijn studio een 

hele dag ter onzer beschikking. Een buitengewone 
ervaring voor een achtste klasser.

Enkele reacties van de leerlingen over deze periode: 

“Het was heel veel werk en het was 
heel moeilijk maar we zijn wel 
tevredenover het resultaat.”

“Ik vond het een heel leuke periode, 
er zat wat weinig tijd tussen de toonmomenten 

maar ik zag elke keer dat we vooruit gingen 
en het was leuk om het muziekstuk stilaan 
zien vorm te nemen. Ik vond het ook leuk 

om naar de anderen te luisteren.”

“Ons liedje is een vrolijk en 
ritmische liedje waarbij we iedereen

willen laten dansen..”

“Ons lied gaat over een rivier in je gedachten die al je
zorgen met zich meeneemt.”

“Het was een erg interessante periode. Het
was niet gemakkelijk, in tegendeel, we
hebben er hard aan moeten werken.”

Juf Riet, juf M.O.

Extra-muros 
bovenbouw

Met de ervaringsgerichte weken, krijgen de

leerlingen van de bovenbouw een ruimer

beeld  van de verschillende aspecten uit

het maatschappelijk leven. Voor de

leerlingen uit klas 9 is dat een weekje

meedraaien in een detailhandel.  De

leerlingen beoefenen het ganse proces van

actief luisteren tot het bedienen van de

klanten.

De ervaring van deze week wordt in een

uitgebreid portfolio gegoten door de

leerlingen.  Een leerling liep een weekje

stage in de textiel- en accessoirewinkel

Hexagoon.  Zij beschrijft gedetailleerd het

creatieproces van een armbandje, gemaakt

met materialen uit de winkel en geeft een

weerslag van de wijze waarop  men in

Hexagoon de klanten bedient en hoe de

verkoop loopt.

Winkelpracticum in klas 9 

Afrikaans landschap,  Aimie klas 8 Lentebloesem, Sonya klas 8

P.O. in klas 8



vijfkamp 
De

Een leraar vertelt
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Olympia – magische klank en plaats, meer dan zomaar
een sportwedstrijd. Helden uit verschillende
volksstammen kwamen bijeen om hun krachten te

meten, voor de  eer van de goden op zoek naar roem en
onsterfelijkheid. Meedoen is belangrijker dan winnen ? Nee,
dat is een idee voor de nieuwe tijd van baron De Coubertin, de
Oude Grieken gingen voor eeuwige roem! Als er na de
typische pentatlon  onderdelen  speerwerpen, verspringen en
discuswerpen alles door één iemand gewonnen was, dan stond
de winnaar vast; anders ging men door met hardlopen en de
twee snelsten beslisten tot slot in een worstel tweekamp wie er
met de eer mocht strijken.

Kessel-Lo de grote atletiek arena – hier kwamen twee
sportieve klassen uit Anderlecht en Wijgmaal elkaar tegen! Hier
was wel degelijk het motto : overtref jezelf door zo goed
mogelijk aan alles mee te doen – en dat hebben ze gedaan!!! 

Meester Friedhelm, klas 5

.

van klas 5
We kwamen als eerste aan

in het stadion, een half uur
later kwamen de kinderen
uit Anderlecht. We
begonnen met hardlopen.
Een meisje van Anderlecht
won en Jasper won bij de
jongens.  Daarna werden er
groepjes gemaakt; Er was
een meisje van Anderlecht,
Chloë, en zij was bij bijna
alles het beste. Het grappige
was, dat zij een van de
kleinsten was! Rosita

We waren op de vijfkamp,
het was echt super leuk. De
sporten die we deden
waren: 1km joggen,
kogelstoten, speerwerpen,
verspringen, hoogspringen
en sprinten! Ik was echt
super verrast dat ik met
een gebroken teen toch nog
een bronzen medaille had
gewonnen bij het sprinten.
We hebben een lekkere
taart gekregen, ik had één
van de beste dagen van
mijn leven! Merel

Rennen, hoogspringen, verspringen, kogelstoten en
speerwerpen – het is makkelijker gezegd dan gedaan, het
vergt oefening – en alle sporters weten dat! Wij vonden het
tof en wij supporterden ook voor Anderlecht. Er waren goeie
deelnemers en minder goeie, maar we hadden goede moed.
Als er eens iets mis liep, dan bleef er toch de lach, die
voordien was verschenen. Sibren

Hier enkele impressies na afloop:

Een leraar vertelt
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Doornroosje… Met veel spanning
en enthousiasme wachtten de
kinderen op het moment waarop

ze te weten zouden komen welk toneel
we zouden spelen. Alle kinderen konden
zich vinden in het toneel en iedereen zag
onmiddellijk zichzelf in de een of andere
rol. Toch was het nog even afwachten
voor de rollen verdeeld  werden. We
gingen op allerlei manieren aan de slag
met de tekst en speelden spelletjes. Met
veel zin voor drama leefden we ons in alle
rollen in. We veranderden in kwakende
kikkers, overenthousiaste bellemannen,
prinsessen die in katzwijm vielen en koks
die hun koksmaatje gespeeld hardhandig
aanpakten. Elke dag leerden we een
nieuw deel van het toneel. Na het
inoefenen van spel en tekst verwerkten
we dat deel van het verhaal in een
tekening. 

Bij het verdelen van de rollen werd
rekening gehouden met de voorkeur van
elk kind, maar werd vooral gekeken naar
welke rol goed zou zijn voor het kind.  Dit
kon een rol zijn die aansloot bij de
persoonlijkheid of juist een rol die een
hele uitdaging vormde voor het kind.
Eens de rollen verdeeld waren, was het
echt toewerken naar de opvoering. De
tijd vloog voorbij en er was zoveel te
doen: decors maken, kledij uitzoeken en
passen, attributen zoeken, liedjes
inoefenen. Elke dag kregen we hulp van
Sids ouders, die met hun ideeën ervoor
zorgden dat het toneel echt goed
geregisseerd was, de kinderen duidelijk
en met een sterke stem leerden spreken
en de overgangen vlot verliepen,... 

Toneel klas 1

Omdat er zoveel klassen wilden komen
kijken maakten we van onze generale
repetitie al een heuse opvoering.  Wat
deden de kinderen dat goed en het
smaakte zeker naar meer. De volgende
dag kwamen dan de (groot) ouders en
nog enkele klassen kijken. Ook deze
opvoering was prachtig om te zien en
het ijsje achterna dubbel en dik
verdiend.

De toneelperiode vroeg heel wat van
de kinderen. Het beste van jezelf geven
en soms toch wat terughoudend moeten
zijn, op elkaar inspelen, rekening houden
met elkaar, samen toewerken naar de
opvoering,… zorgden voor een mooi
groeiproces van de kinderen individueel,
maar ook als groep. 

Juf Marieke, klas 1

Frans 
klas 8 en 10

Pieter en Dorothee, klas 10Alana en Uma, klas 8

‘De lessen Frans worden meteen wat levendiger

wanneer je de leerstof ook op een creatieve manier

kan verwerken. Zo gaven de leerlingen van klas 10

elkaar met behulp van de "gérondif" tips om dit jaar

te slagen en gebruikte klas 8 de "impératif" om het

reglement van een scoutslokaal op te stellen. 

Goed bezig allemaal!’  Julie Petitjean, juf Frans



Activiteiten op school
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Al een hele tijd geleden, meer bepaald 33 jaar,
verzamelde zich in de nog erg jonge Steinerschool
van Leuven een groepje ouders met het idee om zelf

poppen te gaan maken. Drie moeders verzamelden zich, Anne
Loomans, Annelies Fagard en Lutje Heylen. Het idee was om
verantwoord speelgoed te maken, poppen gemaakt uit
natuurlijke materialen en met de neutrale uitdrukking die de
fantasie van de kinderen stimuleert. De kunde kwam van
Annelies, zij had één cursus gevolgd in Antwerpen. Hun eerste
werkplek was de Zwarte Zusterstraat (ook de schoolplek op
dat moment). Al snel groeide dit groepje uit tot een
geëngageerde, dynamische bende met 20 leden die hun
toevlucht namen in Sint-Joris-
Weert, bij Lutje thuis. 

“Dit waren heugelijke tijden” zo
vertelt Lutje. “We hadden heel veel
plezier, leerden veel bij en
produceerden vele en mooie
dingen. Er was ook altijd iets
lekkers om te smullen, dat hoorde
er gewoon bij. Onder het moto
‘Foefelé, foefelaré’ gingen we te
werk, veel patronen of boeken
hadden we niet, maar we werkten
verder tot het ons aanstond. Ook op een andere manier was
het zinvol wat we deden, elk jaar konden we een mooie som
geld schenken aan de school. De stoffen pop was toen een
begerenswaardig product, waar mensen een uur voor de beurs
(geschenkenmarkt) open ging voor in de rij gingen staan. Op
een uur tijd was al ons werk van een heel jaar verkocht!” 

Toch wel bijzonder!

“In 2000 verhuist de poppengroep dan samen met de school
naar Wijgmaal, en sinds die dag zijn we elke week bij Greetje
aan de slag. We zijn iets minder talrijk dan weleer, maar daarom
niet minder geëngageerd, en ik doe het nog steeds even
graag. We werken nu (onder Greetje) met meer expertise en
even veel gezelligheid.

En zo volgt de poppengroep het wel en wee van de school,
en wij zijn blij dat we hier deel van mogen uitmaken.”

Nu kennen jullie ook de grootste poppenmoeder van onze
schoolgeschiedenis.

Nel Vanhee

interview met 
Lutje Heylen

Ken jij de echte
poppenmoeder?

Er is nog plaats vrij
aan de tafel.

Pinksterbruid- en bruidegom
worden aangekleed.

Een leraar vertelt
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Filippinepuzzel
In deze puzzel vul je horizontaal de

woorden in die overeenkomen met de

opgaven van A – J. Gelijke cijfers in de

puzzel komen overeen met gelijke letters.

De gestipte ij staat in 1 vakje. Verticaal

verschijnt er in de grijze vakjes een woord

waar bijna iedereen in onze school aan

meewerkt. Veel plezier!

Afscheid van Raven Paumen

A 1 11 2 3

B 4 3 6 5 5 3 4 6 5

C 4 6 6 14

D 7 6 1 8 2 8

E 9 5 15

F 11 6

G 12 6 15 10 7

H 6 9 1 10 1 6 13 6

I 12 10 3 13 5 12 3 14

J 4 6 3 12

A: In welk land is juf Julia geboren?

B:Welke sport beoefenen de leerkrachten in de zomervakantie

onder leiding van meester Maarten

C: Wat eet juf Nina elke morgen?

D:welke sport beoefende juf Emmie als kind?

E:Welke naam geeft juf Femke aan elk dier dat ze in huis neemt?

F:Meester Joeri werd op 10-jarige leeftijd aangevallen door dit

dier en hij draagt hiervan nog steeds de littekens.

G: In welke film speelde de auto van juf Mieke mee?

H:Welk kapsel had meester Friedhelm een tijdje als jongere?

I:Welke sport deed juf Greet als tiener 9 uur per week?

J: Wat is de lievelingssport van juf Marieke?

Op 23 mei is Raven Paumen uit de 11de klas na een lang
ziekteproces van ons heengegaan. De school heeft intern
afscheid van hem genomen tijdens een viering op woensdag 27
mei waarbij leraren en leerlingen iets verteld en gemusiceerd
hebben. Ook de begrafenisplechtigheid hebben de leerlingen
van zijn klas, samen met verschillende andere leerlingen van de
middelbare school, mee mogen vormgeven. Ze hebben er
onder andere prachtig gezongen. Op het afscheid werd
duidelijk hoe veel Raven betekend heeft en wat hij de laatste
maanden bij velen heeft kunnen teweegbrengen. We zijn Raven
en zijn familie dankbaar voor hetgeen zij ons geschonken
hebben. We zullen hem missen.
An De Vogelaere



Ouders vertellen
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De
Wortelkindertjes 

toneeltje 
Speelklas juf Inneke

Bij ’t ontluiken van de lente, 
- nu al weer even geleden -
zagen wij van dicht, wat de
wortel’tjes deden

’t Gordijn was al op, 
maar muisstil aan ’t begin
(al zat er hier en daar 
wat beweging al in)

De stemmen gesmeerd, 
de tekst goed geleerd
vol overgave de lente 
vereerd

De wortelkindjes 
- en juffie die leest - 
de ene uitdagend, 
de ander bedeesd

In vol ornaat, kostuumpjes 
zo prachtig

des winters geboren 
uit vingers zo krachtig
van vaardige ouders, 
mijnheer Rudolf zijn muren, 
die naaiden en knipten 
in donkere uren
Moeder Aarde zo wijs, 
de boom zo almachtig

En nu komt die tover,
’t groot ganse land over
elke plant elk dier zo
bijzonder
de kleuters die spelen
en ons, verbaasd en
verwonderd, 
in de Lente doen delen ! 

De kinderen van Juf Inneke oefenden een toneeltje in: “De Wortelkindertjes”. De kostuums werden door enkele ouders creatief in

mekaar gezet. Wij kregen de premiére!    Lennard, papa van Leila (speelklas juf Inneke)

Ouders vertellen

15

In september startte ik als enige ouder uit de Zonnewijzer met
de reeks van het ouder@telier dat doorgaat in de Wingerd,
de steinerschool van Brasschaat. Gedurende 6 zaterdagen

begeleiden Peter Giesen en Annie Storm, twee onzettend
boeiende en creatieve docenten van de Ouderacademie Venlo,
een enthousiaste groep ouders die vol vragen zit... Een 15-tal
ouders met kinderen van uiteenlopende leeftijden die
schoolgaan in de steinerschool van Brasschaat, Lier en Wilrijk, of
in ‘gewone’ scholen, zelfs enkele ouders die erover denken een
eigen school op te starten. 

Zo’n dagje ouder@telier begint rond 9u30 bij een kopje thee
en wat gepraat, tijd ook om eventuele kinderen die mee zijn
gekomen in een klasje af te zetten. En om 10u starten we met
een lied om al wat los te komen (meerstemmig, de sfeer zit er al
snel in...). 

Daarna vertelt Peter een verhaal met een mooie moraal
(verhalen die hij uiteraard als onderwijzer ook op de
steinerschool vertelt), waarna Annie een deelronde begeleidt
ivm het vormen van het mensbeeld. We praten en delen,
uitgaande van bepaalde stellingen komen we tot interessante
conclusies. De ervaringen en bedenkingen van ouders worden

afgewisseld met theorie van de steinerfilosofie. 
Nadat we even heel erg met ons hoofd bezig zijn geweest,

komt er een zeer welkome creatieve activiteit waarbij we ons
even verplaatsen in de leefwereld van onze kinderen. We
hebben een boekje gemaakt (papier gemarmerd en zelf
ingebonden), krijttekeningen en ook al eens een
“ruzietekening”. Buiten spelen we vertrouwensspelen, balspelen
en klapspelletjes waarbij we elkaars namen leren kennen en
leren focussen en onthouden, enz.  

Nadien verdiepen we ons weer in de verschillende
ontwikkelingsfasen van een kind...

‘s Middags eten we samen soep (gemaakt door ouders). De
kinderen eten langs hun kant, die zien we de hele dag niet
(tenzij ouders even gaan checken, wat natuurlijk wel kan), zodat
we als ouders onder elkaar rustig kunnen praten. 

In de namiddag worden theorie en deelrondes weer
afgewisseld met spel en beweging, en een kunstzinnige
opdracht, en we sluiten rond 16u weer zingend af zodat
iedereen vrolijk huiswaarts gaat... 

Eveline (mama van Laura, klas 2)

Ouder@telier 

Elke donderdag, tijdens de
pedagogische vergadering van de
basisschool, bespreken de leraren

de eventuele feesten, maken ze
afspraken, houden ze kinderbesprekingen
en regelen zij andere praktische zaken.
Daarnaast neemt de lerarenploeg ook de
menskunde ter hand als leidraad voor hun
pedagogisch handelen. 
De voorbije weken hebben de leraren
zich gebogen over de verschillende
temperamenten. En dat dit best leuk kan
zijn, zag een ouder en een aantal
opvangkinderen toen de leerkrachten in
het kader van het ‘cholerisch
temperament’, erg daadkrachtig de
speelplaats opstormden met turnmatten

die dan om ter snelst bovenop het
klimrek gelegd moesten worden. 
Zij schreef hierover volgend verslagje:
‘Op een mooie donderdag in april -na

schooltijd- zag ik de lente... in de leraren. 

Ze liepen naar buiten -enthousiast en

onbevangen, speels en vreugdevol- met

matten door het zand naar het klimrek voor

één of andere opdracht? Maar, het was 

voor mij, die het gadesloeg, méér dan een

opdracht. Het was de ontmoeting met een

stukje van hun innerlijk kind. En op hún

beurt riepen de leraren met dit voorbeeld

verwondering en vragen op bij de kinderen

want zó hadden ze hun leraren misschien 

al lang niet gezien?

Laat dit een zacht pleidooi zijn om dat

andere stukje in ons -volwassenen- namelijk

dat stukje innerlijk kind dat vaak zo ver weg

is weer een plek te geven, naar buiten te

brengen. Het toont zó veel aan de kinderen.

Het toont ook een stukje van wie zij zijn,

van hun wezen, van hun voelen. Van ons

allemaal. Ik werd er als volwassene blij van

om van dit gebeuren getuige te zijn!

Dankjewel leraren voor dit mooie beeld. En

dankjewel ook aan de mens die deze

opdracht bedacht...’

Sigrid (mama van Jutta, klas 2)

Cholerisch temperament 
bij de leraren 



Zoekertjes

Te koop: fiets
Deze fiets wil ik graag verkopen voor
pakweg 35 euro. Het is een 26 inch
model en zo te gebruiken.
Voor meer informatie juf Emmie, 

tel. 016/623205
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Gezocht: oppas
Heb je voeling met kinderen? 
We zoeken een oppasser die
graag luistert, speelt en zorgt
zodat we als ouders zelf af en toe
eens op kunnen laden. Onze
kinderen zijn (bijna) 9 en 12 jaar.
We wonen in Rotselaar.
Stuur gerust een mailtje om eens
af te spreken.
sigrid.ledegen@gmail.com

Verkoop ten voordele
van Nepal
Ik verkoop een heleboel spullen
ten voordele van de slachtoffers
van Nepal:
- Een printer van het merk Canon 
- Een droogmolen
- Kattenkrabpaal
- Ladenkastje wit
- Boekenkast Billy 

wit afmetingen: 80x28x202 cm
- Slede
- Mooie buffetkast
- Plantenbak inclusief 

aardbeien en oregano

Prijs overeen te komen.
0489/816.420 of mail:

remans.iris@telenet.be. 

Iris, mama van Bo (klas 1)

Via facebook volg je
de laatste nieuwtjes

Uitgebreid cursusaanbod 
handwerk voor jong en oud

Greet Vermeire  
Wakkerzeelsebaan 60, Wijgmaal

016 35 00 83

www.ranonkel.be

Naaien, breien,
poppen maken, 
vilten, spinnen, ...

 

Hippe Tweedehandszaak 
Kledij van 0-16 jaar    Speelgoed   
Zwangerschapskledij   Babybenodigdheden  
Aarschotsesteenweg 453, Wilsele-Putkapel,  
www.tweetjes.be     

Bouwbiologisch advies 
en uitvoering

isolatie - interieur - meubelen - vloeren
www.mell-yrn.be
0475 76 20 24  

Frank Vernimmen en 
Elisabeth Winderickx

Dankjewel sponsors ! 
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  AINERDIENS

 

  TAINERDIENS

Coaching en training
T 0468 260036
E info@krachtstroom.be

t u r k ij e

b e a c h v o l l e y b a l

b a n a a n

p a a r d r ij d e n

f e l i x

k w a l

t a x i s t o p

a f r o r a s t a

t o e s t e l t u r n e n

b a s k e t
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