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De schoolkrant 
is terug! 
Hij is een paar jaar 
weggeweest, maar sinds 
dit schooljaar is er weer 

een nieuwe schoolkrant! 
Drie keer per schooljaar 
kan je hier lezen wat er 

allemaal gebeurd is in 
‘De Leerboom’.  
Deze vernieuwde editie 

bevat schoolnieuws, een 
sportpagina, een 
verkeerspagina en zelfs 

een pagina met spelletjes 
en een heuse 
fotowedstrijd waar leuke 

prijzen mee te winnen 
zijn! Ook nieuw is dat de 
krant geschreven zal 

worden door de 
leerlingen van het vierde 
– en het zesde leerjaar. 

Een krant door de 
leerlingen, voor de 
leerlingen. Hopelijk beleef 

je veel leesplezier aan 
deze krant! Heb jij een 
idee voor een leuk artikel 

of heb je iets leuks 
meegemaakt op school? 
Meld het dan zeker aan 

één van de leerlingen van 
het vierde of het zesde 
leerjaar en wie weet staat 

jouw nieuwsitem in de 
volgende editie van de 

schoolkrant 

 

 

 

 

 

 
Klasnieuws lees je op p. 2 
en 3 
 

 
Schoolnieuws lees je op p. 
4 tot 6 
 

 
Verkeer lees je op p.7 
 

 
Sport lees je op p. 8 
 

 
Ontspanning en plezier 
vind je op p. 9 tot 11 
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GWP derde leerjaar 
(Juf Stéfanie uit L3L) 

 

Maandag 17 september 2018, 

omstreeks 08u15. Vier 
enthousiaste juffen stonden de 

kinderen van het derde leerjaar 
op stroppen op te wachten: het 

was GWP-tijd!  

Eens alle koffers (en kinderen) 
waren ingeladen begon de rit 

naar Nieuwpoort, waar de 
Minions en de Geluksvogeltjes 

heel wat bijleerden en zich 

vooral ontzettend amuseerden.  

Onze eerste dag zag er als volgt 

uit: zandkastelen maken, 

vriendjes ondergraven in het 
zand, met onze gids naar de 

mooiste schelpen zoeken om 
hier zelf een ketting van te 

maken, …. ’s Avond schreven 
we nog snel een zelfgemaakt 

kaartje naar het thuisfront, voor 
we moe maar voldaan gingen 

slapen.  

De tweede dag hadden wij een 

heel bijzondere missie: we 
moesten koning Ano en de 

Rexianen helpen. Aan de hand 
van een zoektocht en allerlei 

opdrachten kregen we tips over 
de schat. Gelukkig zijn wij, 

Minions en Geluksvogels, echte 
toppers en was het vinden van 

de schat een pluimpje van een 

cent. Eenmaal onze ijsjes 
verorberd waren (ja, gé-wel-di-

ge schat!) gingen we garnaaltjes 
vissen, pellen en eten. De 

garnaalvisser bracht ons nadien 

met paard en huifkar terug naar 

de Barkentijn, waar we sliepen. 
Jammer genoeg viel de 

filmavond in het water (de juffen 
kregen de beamer niet aan de 

praat). Desondanks was het een 
meer dan fantastische dag!  

En al veel te snel was onze 

laatste GWP-dag aangebroken. 
We vingen nog enkele krabben 

(ja hoor, zélf!) en reden nog met 
de go-cart. Maar dan was het 

jammer genoeg echt wel tijd om 

onze terugreis in te zetten. 

	Eerste leerjaar leert 
lezen en rekenen 
(Juf Jessy uit L1R) 

In het eerste leerjaar zijn ze heel 

goed gestart met het lezen en 
rekenen. 

Bij veilig leren lezen hebben ze al 13 
woordjes geleerd: ik, maan, roos, vis, 

sok, aan, pen, en, teen, een, neus, 

buik, oog en ook. Bij rekenen zijn ze 
juist begonnen met het splitsen tot 

getal 6. Onze flamingo's en kikkers 
doen het al fantastisch goed! 
 

Muziek op wielen 
(Juf Isabelle uit K1B) 

De kleutertjes van de onthaalklas 
en de eerste kleuterklas deden 

een workshop “ muziek op 

wielen” ! In een vrachtwagen 
leerden ze muziekinstrumenten 

kennen en bespelen van 
verschillende landen . Nadien 

leerden ze dansen aan uit 
verschillende landen ! Het was 

een leuke dag vol muziek! 
 

Naar de markt 
(Juf Jessy uit L1R) 

De leerlingen van het eerste 

leerjaar gingen naar de markt. Ze 

kochten daar fruit en maakten er 
nadien lekkere fruitsla mee in het 

thema van ‘eet lokaal’ en 
‘gezond en ongezond’. Een 

weekje later gingen ze naar de 
tandarts die hen leerde hoe ze 

hun tanden goed moeten 
poetsen.  
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Hey hey kaboutertjes! 
(Juf Isabelle uit K1B) 

Begin oktober - thema herfst - deden 

de kleutertjes van de onthaalklas en  
de eerste kleuterklas - een heuse 

kabouterwandeling op school! 

Ze kregen een leuke kaboutermuts,  
en moesten op zoek  naar 

kabouterkaarten. Op elke kaart stond 
een opdracht die de kleutertjes dan 

moesten uitvoeren. Na veel zwoegen 
konden ze alle opdrachten tot een 

goed eind brengen en kwamen ze 
uiteindelijk uit bij de kabouterschat! 

Deze schatkist zat vol met koekjes. 

Dat was smullen! Als eerbetoon voor 
hun zoektocht en inzet kregen ze 

allemaal een mooie medaille. 
 

 
 
 
Fruitbedrijf Kestergat 
(Juf Femke van K3B) 

Ruiken, voelen aan de appelen en 
peren, een appel eten, ravotten in het 

gras, verstoppertje spelen achter de 
bomen, appelen en peren kopen,… 

Dit zijn dingen die de apenklas en de 

uilenklas deden op dinsdag 9 oktober 
2018. Ze brachten een bezoekje aan 

fruitbedrijf " Kestergat". Een leerrijke 
maar vooral een fijne uitstap met veel 

lachende gezichtjes. 

 
 

Meters en peters 
(Juf Jessy uit L1R) 

Het zesde leerjaar is gestart met een project in samenwerking 
met het eerste leerjaar. Elke leerling van het zesde leerjaar is 

peter of meter van een leerling uit het eerste leerjaar. Samen gaan 
ze naar de bibliotheek, doen ze aan tutorlezen (de meters en 

peters helpen hun mete- en petekindjes lezen) en af en toe 

houden ze zelfs een spelletjesnamiddag met als aanleiding het 
gekozen boekje waar ze uit lezen. Op deze manier leren onze 

flamingo's en kikkers stilstaan bij het begrijpend lezen.  Meters, 
peters, metekindjes en petekindjes zien het helemaal zitten om 

samen verder het lezen te ontdekken. 

Voorlezen voor kleuters 
(Abdeljalil, Gabriele, Dounia & Leah uit L4R) 
 

Het vierde leerjaar gaat af en toe voorlezen bij de kleutertjes. 
Iedereen van onze klas neemt een kindje. Samen zoeken we 

dan een plaatsje in de klas of de gang en beginnen we voor te 
lezen voor de kleuters. Als andere klassen dit ook doen zou 
dit heel leuk zijn voor de kleuters. 

 
Voorleesweek 
(Ines, Keyvan, Eymen & Rania uit L4R) 

De voorleesweek was van 17 tot 25 november. 
Juf Katrien en meester Steven hebben een brief meegegeven 

om oma’s, opa’s en ouders uit te nodigen om te komen 
voorlezen. De mama van Espen en de oma van Jellmer zijn 
komen voorlezen in onze klas. Ook in de klas van juf Katrien 
zijn er ouders komen voorlezen. 

 
 Bezoek aan het recyclage park. 
(Ruben, Emmanuel & Abel uit L4L) 

Op 10/11/18 zijn we met alle kinderen van de twee 4de leerjaren 

gaan kijken naar het recyclagepark van Halle. 
We zijn gaan info volgen voor de dag van zero afval. 

We gingen te voet . 
 

 Vierde leerjaar knutselt met 
herfstvruchten 
(Toone & Pascale uit L4L) 

Het vierde leerjaar van juf Katrien heeft op 16 oktober 2018 met 
herfstvruchten de omtrek van dieren gemaakt. Ze hebben egels, 

eekhoorntjes en vossen geknutseld. 
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Rode neuzen dag 
(Meester Steven uit L4R) 

Op 30 november 2018 was 
het opnieuw ‘Rode neuzen 

dag’. Maar wat is dat nu 
precies? 
 

In elke school zitten wel 
leerlingen met mentale of 

psychische problemen. 

Dat zijn moeilijke woorden 

om te zeggen dat sommige 
leerlingen in de war zijn met 

hun emoties (blij, droevig, 

kwaad, bang,…) of hun 
gedrag. 

 Zo kan een kind op school 

heel bang zijn dat het geen 
goede punten zal halen, of 

maakt het zich overal veel 
zorgen over. Het kan ook 

gebeuren dat een kind 
moeilijk in slaap valt ‘s 

nachts en het de volgende 

dag dus heel moe naar 
school komt. Zij hebben 

mentale problemen. Andere 
leerlingen zijn de hele tijd 

brutaal of ongehoorzaam. 
Die leerlingen hebben 

een gedragsprobleem 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

Sommige kinderen zijn zo in 

de war met hun gedrag of 
hun emoties dat ze 

problemen krijgen. Zij 
hebben dan speciale hulp 

nodig. Maar dit kost zeer 
veel geld. Als ze dit niet 

kunnen betalen, kan 
niemand ze helpen om weer 

beter te worden. Daarom 

wordt er dit jaar weer een 
‘Rode neuzen dag’ 

georganiseerd. Op deze dag 
houden veel mensen een 

actie om geld in te zamelen 
zodat deze kinderen met 

problemen de hulp kunnen 

krijgen die ze nodig hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Meer dan €90 ingezameld! 

De kleuterjuffen hadden een 

gezonde receptie 
georganiseerd voor de 

ouders. Doorheen de dag 
maakten de kleuters en de 

juffen gezonde hapjes en 
dranken. Na de school 

konden de ouders hier 

samen met hun kind van 
genieten tijdens een 

receptie. Tijdens deze 
receptie mochten de ouders 

geld schenken voor de rode 
neuzen dag. Dankzij deze 

actie hebben ze al meer dan 

90 euro verzameld! Proficiat 
aan de kleuterjuffen. 
  

Leerboom Red Run 
(Maud, Diego, Espen & Kayden uit L4R) 

Op donderdag 15 november heeft onze school meegedaan aan rode neuzendag. 

Met onze Leerboom Red Run actie hebben we rond de speelplaats gelopen. 

De eerste graad heeft 2 rondjes gelopen, de tweede graad 4 rondjes en de derde 
graad 6 rondjes. Ook de leerkrachten hebben nadien een rondje gelopen.  
Samen hebben we met onze school €850 ingezameld. 
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November wereldmaand 
(Abiela, Syanelle & Ilirjana uit L4L)) 

Het vierde leerjaar heeft rupsen gemaakt met weessokken. Het thema van november wereldmaand 

was verbinding. De kinderen hebben de rupsen in de kleuterrefter gemaakt. Volgende materialen 
hadden we nodig: linten, plastiek, knopen. 

 

Weessokken 
(Meester Steven uit L4R) 

Wat zijn weessokken? Dit zijn sokken 
waarvan je de tweede (het vriendje) niet 

meer vindt. De tweede is meestal 

mysterieus verdwenen. We ontdekken 
dit meestal bij het opplooien van de was. 

We kiezen voor weessokken omdat zij 
symbool staan voor verbinding. De sok is 

een vriendje kwijt en gaat op zoek naar 
gezelschap.  

Waarom hebben we hier rupsen mee 

gemaakt? Een rups staat symbool van 
transitie (hij wordt een vlinder): evolutie 

naar iets moois, beter, ...verbinding! Alle 
rupsen werden samengehangen in het straatbeeld en werden met elkaar verbonden, op zoek naar 

gezelschap. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eet lokaal 
(Meester Steven uit L4R) 

Op dinsdag 16 oktober deden we met onze school mee aan de ‘Good planet’-actie 
‘Eet lokaal’. Dit ging niet over een klaslokaal waar je kon eten, maar over het kiezen 

van lokale (plaatselijke, van bij ons) en seizoensgebonden groenten en fruit.  
Veel producten worden namelijk uit verre landen ingevoerd of in verwarmde serres 
gekweekt. Dit zorgt voor heel wat vervuiling en een hoog energieverbruik. Bovendien 

zijn seizoensgroenten en -fruit van bij ons lekkerder en geef je zo de lokale 
producenten een duwtje in de rug. Kijk dus goed in de winkel waar je groenten en 

fruit vandaan komen en probeer zoveel mogelijk voor Belgisch te kiezen.  
 

 

Naar de bib 
(Manon & Oumar uit L4L) 

Het eerste tot het zesde 

leerjaar gaat naar de bib. 

Ze gaan om de drie weken 
boeken uitlenen die ze dan 

lezen. De kinderen gaan te 
voet omdat het niet ver is. 

 

Toneel Zuidervis 
(Aaron, Amadou & Anouckia uit L4R) 

Donderdag 22 november 2018 hebben Oscar, Frederick en Suzanna 
een toneel voorgesteld voor het derde, vierde, vijfde en zesde leerjaar. 

Het ging over schilderijen en ook over muziek. 
Suzanna houdt heel veel van zingen en Oscar van schilderen. 

Oscar is op Suzanna verliefd. Ze hebben die voorstelling in de kleine 
turnzaal gedaan. 
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Zero afval 
(Jae, sofie, abdelilah & yasmina uit L4R) 

Op donderdag 22 november was er de actie zero afal. De hele school deed eraan 
mee. Zero afval betekent dat we zo min mogelijk afval moeten gebruiken. Dat 
kunnen we doen door een koekjesdoos mee te nemen en geen plastic flesjes 

mee te nemen omdat het niet goed is voor de natuur, de zee en de dieren. 

Overal plastic 
(Meester Steven uit L4R) 

Elke week is er een andere klas verantwoordelijk voor 

het opruimen van de speeplaats. Dit is nodig omdat de 
speelplaats steeds vol ligt met afval. Veel kinderen 

hebben het te druk met spelen en hebben geen zin om 
naar een vuilbnisak te stappen. En waarom zou je 

eigenlijk nog iets in de vuilnisbak gooien als andere 
kinderen het toch voor jou opruimen nadien? Het 

antwoord is zeer simpel: Om de dieren te beschermen. 

Enkele weken geleden vonden we bij ons op school 
een vogelnestje. Wat we zagen heeft ons even doen verschieten. Vogels gaan in de natuur op zoek 

naar verschillende dingen waar zij hun nest mee kunnen maken. Dingen die ze veel vinden. En wat 
vinden ze op onze speelplaats wanneer wij in de klassen zitten? Inderdaad, plastic! Vogels gebruken 

nu ook ONS afval om hun nesten mee te maken, en wanneer hun jongen geboren worden is het eerste 
wat ze zien, plastic. Veel vogels gaan na de speeltijden (wanneer het rustig is op de speelplaats) ook 

op zoek naar eten en op deze manier eten ze ook plastic op. Dit komt dan terecht in hun maag. Deze 

plastic kan door hun lichaam niet verwerkt worden. Het plastic blijft dus in hun maag zitten. En na een 
tijdje zit hun maag zo vol met plastic dat ze precies geen honger meer hebben, waardoor ze niet meer 

eten en sterven. Stop dus alsjeblieft je fruit en/of je koekjes in een koekendoosje en gooi je papiertjes 
thuis, voor je naar school vertrekt, in de vuilnisbak. En als alle leerkrachten een beetje moeite doen om 

elke dag te controleren dat de leerlingen niet met afval naar buiten gaan, dan hebben wij straks ZERO 
afval op onze speelplaats. Denk aan de natuur en aan de dieren! 

	

 

	

	

	

	

 
Dikketruiendag  Donderdag 
12 februari 2019 

 

  
Iedereen waterdrager  
Vrijdag 22 maart 2019

 

Buitenlesdag   
Donderdag 25 april 2019 

 

Volgende goodplanet challenges : 
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Nieuwe actie: Helm OP Fluo TOP!

In de koude en natte 
wintermaanden blijft het langer 
donker ’s ochtends en dus is het 
belangrijk om goed zichtbaar te 
zijn als je je in het verkeer 
begeeft. Omdat we bezorgd zijn 

om jullie veiligheid, organiseren 
we naast ‘woensdag, Samdag’ 
nu ook de actie Helm Op Fluo 
TOP! 
 
 

Helm op Fluo Top! 
(Arno & Mats uit L4L) 
Alle kinderen van onze school doen 

mee aan de actie ’Helm op fluo top’. 

Elk leerjaar moet stickers 

verzamelen door een fluo hesje aan 

te doen. Elke ochtend kom je met je 

fluo hesje naar school. Op deze 
manier ben je veilig en goed 

zichtbaar in het verkeer. 

	

	

	Fluodag 

Op woensdag 27 februari 
houden we weer een heuse 
fluodag waar iedereen zo 
opvallend en fluo mogelijk naar 
school moet komen. 
De actie wordt afgesloten door 
twee leerlingen te kronen tot 
fluokoning en fluokoningin.  

 
 
 
 
 
 
 

Samdag 
(Matéo, Jellmer, Rayan & Sarah uit L4R en Seppe & Marina uit L4L) 

Onze school doet mee aan 
woensdag =  Samdag. Het is de 
bedoeling dat jullie elke 
woensdag naar school komen 
met de fiets, met de step of te 
voet. Voor de schoolpoort zijn er 
twee juffen of meesters die 
stempels uitdelen als je in orde 
bent. Als je een stempel krijgt op 
je hand dan krijg je een stikker op 
je kaart. We doen dit zodat de 
auto’s minder vuile lucht uitlaten. 
 

Samtip van dit trimester! 
 
 

 

Een fluovest dragen is fijn, ook voor groot en klein! 

Rode pad 
 
Graag willen we jullie er 
nogmaals aan herinneren dat 
ook het rode pad er is voor jullie 
veiligheid! 
We zien nog heel veel kinderen 
die met hun mama’s en papa’s 
in het midden van de parking 
stappen. Dit is een zone waar 
auto’s rijden en waar jullie dus 
gevaar lopen! Toon het goede 
voorbeeld aan jullie mama’s en 
papa’s en gebruik het rode pad, 
zoals je ook gebruik maakt van 
een zebrapad.  
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Spannend basketbaltoernooi 
in De Leerboom (Meester Matthias) 

 

 

 

Voor de herfstvakantie vond het basketbaltornooi van de Leerboom 

plaats voor de leerlingen van de derde graad (het vijfde en het zesde 
leerjaar). Een hele week lang vonden de wedstrijden voor de 
kwalificatieronde plaats. De wedstrijden verliepen gelijk opgaand, wat het 

elke keer opnieuw spannend maakte. De vier ploegen met de meeste 
overwinningen in de kwalificatieronde behaalden hun tickets voor de 
halve finale. Voor de grote finale werden alle klassen uitgenodigd om te 

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

van de school. 

Dag van de sportclub 
 
Op donderdag 20 september 
was het ‘dag van de 
sportclub’. Dit werd op onze 
school extra in de verf gezet. 
Alle leerlingen kregen na de 
middagspeeltijd de kans om 
hun sportvaardigheden te 
tonen. Ze werden uitgenodigd 
om die dag in de kledij van hun 
sportclub naar school te 
komen. Ook leerlingen die niet 
in een sportclub zitten, 
mochten deelnemen. 

Sportactiviteiten op 
woensdagnamidag 
 

Omdat sporten niet alleen 
gezond is, maar ook gewoon 
ontzettend leuk, organiseren 
we op sommige 
woensdagnamiddagen een 
leuke sportactiviteit die je kan 
meedoen na de schooluren. 
Hieronder vind je een 
overzicht per graad. 
 

1e graad:  
 

Vechtsport en spelenmarkt: 
12 december 2019 (gratis) 
 

2e graad:  
 

Krachtbal: 16 januari 2019 
van 13.30u – 15.30u (gratis) 
 

Zaalvoetbal: 13 februari 2019 
(gratis) 
 

3e graad:  
 

Krachtbal: 16 januari 2019 
van 13.30u – 15.30u (gratis) 
 

Zaalvoetbal: 13 februari 2019 
(gratis) 
 

Vechtsporten en badminton: 
13 maart 2019 (gratis) 
 
 

 

Goud en brons voor De Leerboom (Meester Matthias) 

Op zaterdag 29 september vond de jaarlijkse scholenmassacross plaats op 
het domein van Don Bosco Halle. Alle leerlingen van de Halse basisscholen 
werden uitgenodigd om deel te nemen aan dit sportief evenement. De 29 

leerlingen van de Leerboom die deelnamen werden enthousiast 
aangemoedigd door Meester Bertrand, Juf Katrien, Juf Els, Juf Michelle, 
Meester Matthias en alle andere toezichters. Na het lopen werden de 
deelnemers steeds beloond met een hapje, een drankje en een t-shirt. De 

leerkrachten die aanwezig waren willen de leerlingen van de Leerboom die 
deelnamen aan de wedstrijd een dikke proficiat wensen. Jullie hebben het 
allemaal fantastisch gedaan! Speciale proficiat aan Toone met zijn eerste 

plaats (L4L) en Moreno met zijn derde plaats (L6R). Hopelijk zien we 
volgend jaar nog meer leerlingen van de Leerboom op dit leuk 
sportevenement!  

 

Hockeytornooi 
(Bo, Nassim & Mathis uit L4L) 

De leerlingen van de twee graad mogen meedoen aan het tournooi. Het 
hockeytornooi vindt plaats op onze school. We spelen voor het plezier. 

De wedstrijd vindt na de speeltijd van de boterhammen in de turnzaal plaats. 
We spelen de match met een bal en stick. De kinderen slaan op de bal met 
de stick en proberen te scoren. 
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Woordzoeker 
kan jij alle leerkrachten van de lagere school vinden? 
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Zoek de 5 verschillen 
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