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Zomervakantie! 

Het einde van het 

schooljaar is aangebroken. 

De zomervakantie staat 

voor de deur. Twee 

maanden lang kunnen jullie 

zorgeloos spelen en 

genieten van het mooie 

weer. Tijd genoeg om de 

batterijen weer helemaal 

op te laden. Graag zien we 

jullie  terug op 2 september 

voor de start van een nieuw 

en fantastisch schooljaar!
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Klasnieuws lees je op p. 2  
 

 
Schoolnieuws lees je op p. 3 
 

 
Verkeer lees je op p.4 
 

 
Sport lees je op p. 5 
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Bezoek aan de Vrt 
 

Het vierde leerjaar vertrok van Basisschool de Leerboom 

naar het station. Daar namen we de trein naar station 

Meiser in Brussel. Vandaar uit gingen we te voet naar de 

VRT. Daar aten we ons tienuurtje. 

Een gids gaf ons een rondleiding in het VRT gebouw . 

We zagen de Ketnet-studio en de studio van Het Journaal .  

Na deze interessante rondleiding gingen we terug naar het 

station waar we terug de trein namen naar Halle. 

De rest van de dag kregen we gewoon les op school. 

 

 

GWP Gooik 
 
Van 24 tot en met 26 april zijn we 

met de fiets op GWP geweest naar 

Gooik. 

We mochten soms vrij spelen. Elke 

ochtend hebben we aan 

ochtendgymnastiek gedaan om goed 

wakker te worden. 

We hebben watersalamanders 

gevangen en over vogels geleerd. Als 

de geelgors fluit dan klinkt het zo: 

tititi daaa. 

Ook hebben we Cluedo gespeeld. De 

winnaars moest hun borden niet 

afwassen. De groep die laatst 

eindigde moest de borden van de 

winnaars mee afwassen die dag. 

Het eten was heel lekker. 

De laatste avond hebben we naar 

een film van F.C de kampioenen 

gekeken en hebben we een ijsje 

gekregen. 

Om naar Gooik te fietsen moesten 

we 12 km afleggen, heen en terug. 
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Nieuw schoolgebouw 
 

Op zaterdag 15 juni 2019 hebben alle kleuterjuffen 

hun klas verhuisd naar het nieuwe gebouw. Ze 

hebben alle kasten verhuisd samen met een 

heleboel grote dozen waarin al hun spullen zaten. 

Er waren juffen, meesters, mama’s, papa’s en 

enkele leerlingen die meehielpen om alles naar de 

nieuwe lokalen te verhuizen. Zelfs de directrice 

hielp mee. Alle klassen van de onthaalklas tot het 

eerste leerjaar zitten in het nieuwe gebouw. 

 
 

 

Secretariaat 
 

Vanaf volgend schooljaar zullen 

ook het secretariaat, de directie en 

de zorgcoördinator in het nieuwe 

gebouw te vinden zijn. De 

schoolpoort aan de Jean 

Jacminstraat gaat op slot om 

08.40u! Dat wil dus zeggen dat, 

wanneer je te laat bent, je 

helemaal rond moet stappen om 

via de Auguste Demaeghtlaan de 

school binnen te komen. 

Vervolgens moet je helemaal 

stappen tot aan het nieuwe 

gebouw om een stempel te gaan 

halen om dan naar je klas in het 

lagere schoolgebouw te gaan. Een 

heel geloop. Op tijd komen is dus 

de boodschap! 

 

 

 

Grote veranderingen 
 

Ook in de lagere school verhuizen er een aantal klassen. 

Omdat de kleuters en het eerste leerjaar een nieuwe gebouw 

gekregen hebben, komen er klassen vrij.  

Daardoor kunnen we voortaan de klassen per graad en 

verdieping onderbrengen. 

Wij zijn het 4de leerjaar en we gaan naar de klas onder de 

onze verhuizen, naast het andere 4de leerjaar. 

Zo zijn de klassen het 5de en het 6e naast elkaar op de twee 

verdieping, de klassen van het derde en het 4e naast elkaar 

op de eerste verdieping en zitten de klassen van het 2e 

leerjaar naast elkaar op de gelijkvloers. Er gaan voorlopig 2 

klassen leeg staan in de school . 
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De Samweek begon op 

onze school op maandag 

20 mei en het eindigde op 

vrijdag 24 mei. Je moest 

met de bus, de trein of met 

de fiets naar school komen.  

Je mocht ook met de auto 

komen maar dan moest je 

ver parkeren en te voet 

verder gaan tot aan de 

schoolpoort. De Samweek 

is er ook om aandacht te 

geven aan veilig verkeer. 

De leerlingen van het 

vierde leerjaar zetten de 

zone 30 rond de 

schoolomgeving in de 

belangstelling. Graag traag, 

rijd voorzichtig, opgelet, 

kinderen!... zijn enkele van 

de slogans. 

 

Samtip van dit trimester! 
 
 

 

Ook buiten school zijn een helm en hestje mega cool!  

Pimp my ride 

Vrijdag 24 mei 2019 moesten we onze fietsen pimpen. 

Heel de lagere school mocht meedoen. 

Vervolgens werden de 3 mooist gepimpte fietsen verkozen. 

Op de 3de plaats stond Arvid uit L2R, op de 2de plaats stond 

Arthuur uit L2R  

En de WINNAAR was, Aaron uit onze klas !!! 

 

Sam rinkelt 

Vrijdag 24 mei 2019 vond eveneens onze Sam rinkelt actie 

plaats. Met dit fietsebellenconcert gaven leerlingen en 

leerkrachten de boodschap dat ze veilig en milieuvriendelijk 

naar school willen komen. 
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Spannend voetbaltoernooi 
in De Leerboom  

 

 
 

 

 

 

Voor de zomervakantie officieel van start ging vond het 

voetbaltoernooi van de Leerboom plaats voor de leerlingen van de 

derde graad (het vijfde en het zesde leerjaar) tegen de leerkrachten. 

De afgelopen dagen vonden de wedstrijden voor de kwalificatieronde 

plaats. De wedstrijden verliepen gelijk opgaand, wat het elke keer 

opnieuw spannend maakte. De ploeg met de meeste overwinningen 

in de kwalificatieronde behaalden hun tickets voor de finale tegen de 

leerkrachten. Voor de grote finale werden alle klassen uitgenodigd om 

te komen supporteren! Dit zorgde voor een enorme sfeer op de 

speelplaats van de school. 

 

 

Sportdag 

Op vrijdag 14 juni was het sportdag  voor de lagere klassen van de 

leerboom. 

De hele school deed  activiteiten.  

Het eerste en het tweede leerjaar bleven op school en zij mochten op 

springkastelen springen. 

Het derde en het vierde leerjaar gingen activiteiten doen op de bres en 

gingen zwemmen. 

Het vijfde en het zesde leerjaar gingen ook zwemmen. Zij zijn nadien 

naar stroppen gegaan.  

 

 

 

Nieuwe turnzaal 

In het nieuwe gebouw is er 

ook een nieuwe turnzaal. 

Juf Geertrui en meester 

Matthias zijn in hun nopjes 

over deze nieuwe zaal en 

kunnen niet wachten om 

volgend jaar met jullie aan 

de slag te gaan in deze 

nieuwe en gezellige ruimte. 

 

 

Alles op wieltjes 

De lagere klassen van de 

leerboom hebben een 

week lang meegedaan aan 

alles op wieltjes. 

In deze week mochten de 

leerlingen iets op wielen 

meebrengen, zoals een 

fiets, step, rolschaatsen 

Hoover board enz. … 
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