
Alle weetjes over Vrije Bassischool De Hoge Geest 

november — december2018 



Woordje van de directeur 

Beste ouders, beste kinderen, 

 

Het einde van het jaar doet ons nadenken over wat voorbij is en traditiegetrouw maken we 

goede voornemens. Op onze school doen we dat natuurlijk ook. We hebben een druk jaar ach-

ter de rug met heel veel fijne momenten samen met de kinderen, veranderingen die soms dui-

delijk zichtbaar zijn, zoals Gimme en de nieuwe website, een nieuw dak op de lagere school in 

de Hulststraat, schilderwerken,...  Maar ook zaken zijn niet direct zichtbaar zijn en dan gaat het 

heel vaak over pedagogische onderwerpen, nieuwe samenwerkingingsverbanden,  etc.  

Ook het nieuwe jaar daagt ons uit om te blijven vernieuwen en samen met u, de ouders, met 

heel veel zorg onze kinderen  te stimuleren en te ondersteunen in hun ontwikkeling. 

Ik wil jullie allemaal,  leerkrachten, medewerkers, kinderen, leden van de ouderraad, schoolbe-

stuur, vrijwilligers en u ouders, van harte danken voor het harde werk, de helpende handen, de 

steun.  

Ik wens jullie allemaal een zalig Kerstfeest, een heel fijn jaar-

einde en een gelukkig Nieuwjaar!  

 

Bart 

Familienieuws  

Arno uit K1A (julekesklas) kreeg er een zusje Elodie bij, proficiat aan het ganse ge-

zin! 

In december kreeg Aiden uit K1b (Julekesklas) er een broertje Nolan bij! Proficiat 

aan de fiere ouders!  

 



“Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de glo-

ria!  

In de gloria, in de gloria! Hieperdepiep hoera!”         

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag:  

Geestige feestjes in november 

01/11   

02/11   

03/11   

04/11   

05/11 Charlotte (L5b) en Jessica (K2/3b) 

06/11 Alexander (L5b) en Jonathan (L6b) 

07/11   

08/11 Luana (L5b) 

09/11 Fynn (K1b) 

10/11   

11/11 Lore (L4b) 

12/11   

13/11 Xander (L4b) 

14/11   

15/11 Yensen (K2/3b) 

16/11 Mauro (L5a) 

17/11   

18/11   

19/11   

20/11 Mirte (K2a) 

21/11   

22/11   

23/11   

24/11 Tanneke (L4b) 

25/11   

26/11 Matteo (L2a) 

27/11   

28/11 Sterre (L5a) 

29/11 Jelle (K2/3a) 

30/11   



Geestige feestjes in december 

“Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de glo-

ria!  

In de gloria, in de gloria! Hieperdepiep hoera!”         

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag:  

01/12 Maria( K2/3b) , Jayden (L5b) 

02/12   

03/12 Yara (L3a) 

04/12   

05/12 Maud en Nore (K2/3b) 

06/12 Louis (L1a), Xender (L2b) 

07/12   

08/12 Delphine (L3b), Tessa (L4a) 

09/12 Tjidde (K2/3b), Jonas (K2/3b) 

10/12   

11/12 Helena (L1a) 

12/12 Chelsea (L6b) 

13/12   

14/12 Skye (K1b), Jacqueline (L3a) 

15/12   

16/12   

17/12   

18/12 Emma (K2/3b) 

19/12   

20/12 Julie (L3a) 

21/12   

22/12 Kobe (L4a) 

23/12 Emma (K2/3b), Vic (L4b) en juf Eline 

24/12   

25/12   

26/12 Bavo (K2a) 

27/12 Madelon (L3b) 

28/12   

29/12 Lore (L5a) 

30/12 Renée (L1a) 

31/12 Meneer Directeur, Christiane 



Geestig klasnieuws 

Een keer per jaar gedenken we de helden van 

het land. Zij stierven opdat wij konden leven. 

Vandaag, 11 november ’18 ,is het 100 jaar gele-

den dat de wapens, na 4 jaar strijd, zwegen. Wij 

herdenken vandaag ook de gesneuvelden van 

WOII. 

Dankjewel dat jullie er waren! 

 Elenore, Emmely,  

Stiene en Shelsey. 

Het huis van de Sint 

Als derde integratie-activiteit van dit jaar, gingen de kleuters van de derde kleuterklas sa-

men met de kinderen van het eerste leerjaar op bezoek bij het huis van de Sint en de Pie-

ten.  

Heel wat bereidwillige ouders  reden de kinderen en de juffen naar Sint-Niklaas. De pieten 

stonden ons al op de wachten in het prachtige gebouw. De ene al wat gekker dan de ande-

re.  

De pieten gidsten ons door het grote huis en toonden ons de verschillende kamers. De 

badkamer van de Pieten met het roetzwarte bad, de badkamer van de 

Sint met zijn lievelingsshampoo. Het bureau van de Sint, waar het grote 

Sintboek lag. De slaapkamer van de Sint, met de knuffel naast zijn kus-

sen. De slaapkamer van de Pieten, met het grote stapelbed. De keuken, 

waar we een versgebakken pepernootje mochten proeven, de muziekka-

mer, waar we ons liedje mochten begeleiden. 

 Al zingend gingen we de wenteltrap op en af.  De 

Sint zelf was er helaas niet. Die was op bezoek in 

een school. Het was een fijne en spannende namid-

dag.  

Nu weten we ook eens hoe die Sint leeft tussen al 

zijn Pieten!  



Geestig klasnieuws 

Het WK schoolvoetbal 

Het WK schoolvoetbal in de sporthal van het Kompas is dit jaar een groot succes geweest. Met twee 

ploegen nam meester Bart het op tegen elke school die mee deed. Er zitten zes spelers in elke ploeg. 

Vijf op het veld en één op de bank. Degene op de bank kreeg natuurlijk elke match ook wat speeltijd. 

Eén wedstrijd duurt ongeveer twaalf minuten. De eerste wedstrijd werd gespeelt door De Hoge Geest 2. 

Na ongeveer twaalf minuten werd de wedstrijd afgefloten. Ze waren 3-2 verloren. De Hoge Geest 1 

stond klaar om op het veld te lopen. De wedstrijd begon. Op het einde van de wedstrijd stond het 2-2. 

Het zag er niet naar uit dat we het toernooi zouden winnen. Maar we bleven hopen dat toch één van de 

ploegen zou winnen. 

 

De andere ploegen deden het best goed. Sommige ploegen waren heel goed. Maar anderen konden we 

best aan. De volgende wedstrijd was voor ploeg 2. Ze wonnen de wedstrijd met 4-2. Dat was al een 

goede start. Het was nu aan de eerste ploeg. Hopelijk wonnen wij ook. Dan hadden we nog een kans 

om het toernooi te winnen. En we hadden gewonnen. Met wel 6-0! Nog niemand had deze score ge-

haald. Hopelijk won de tweede ploeg ook met zo’n monsterscore! Dat zou leuk zijn. De score was 3-1. 

Alweer een overwinning. Maar als de Hoge Geest 1 nu won, moesten ze in de halve finale tegen de 

tweede ploeg. Deze wedstrijd wonnen we met 7-2. Weer een monsterscore. En ja hoor, we moesten 

tegen elkaar. Deze wedstrijd werd heel spannend. De spanning was te snijden. Ploeg 1 stond al snel 2-

0 achter. Maar alles was nog mogelijk. Ploeg 2 kreeg 3 tegengoals. 

Ze waren erg teleurgesteld. Maar dat betekent dat nummer 1 naar de finale gaat! De tweede ploeg 

moest nog voor de derde plaats spelen. Hopelijk wonnen ze dan. De stand was 1-0 voor ploeg 2. Dat 

was al een goed teken. Maar de finale, werd heel spannend. Iedereen moest constant naar het toilet. 

We waren bang dat we gingen verliezen. 

 

Dat zou erg zijn. Maar we maakten kans om te winnen. We stonden klaar om op het veld te komen. 

Maar er moest nog rook komen. Dat duurde wel vijf minuten. Iedereen kreeg nog meer stress. Maar we 

moesten voor de overwinning vechten. We kwamen het veld op. Iedereen was aan het juichen. De lich-

ten sprongen aan en de muziek was gestopt. Het veld hing vol rook. We zagen geen steek. We begon-

nen eraan. We kwamen veel aan het doel, maar er kwam maar geen 

goal. Totdat er een flitsende actie kwam. Raven scoorde de 1-0. 

Iedereen was zo blij. De tweede ploeg zat aan de zijkant te schreeuwen 

van blijheid. Maar dat duurde niet lang of de eerste tegengoal kwam. 1-

1 was de stand. Maar al snel daarna kwamen nog twee goals. De beker 

was binnen! 

 



Geestig klasnieuws 

Bezoek Reynaertcollege zesde leerjaar 

Het zesde leerjaar ging op woensdag 14 november naar het Reynaertcollege te Hulst. Daar 

konden we al eens proeven van het middelbaar. We volgden er enkele lessen: media, muziek, 

Engels, rekenen, scheikunde, techniek en onderhoud, … Hieronder enkele ervaringen van de 

leerlingen van L6B: 

“Het was een leuk bezoek aan een toffe school. We hebben leuke proefjes gedaan. De leraars 

zijn zeer tof. Ik ga er waarschijnlijk ook naartoe. “ Rick 

“Het is een leuke school. Aan de leerkrachten zal het niet liggen. De lessen waren zeer tof!” 

Kwinten 

“Ik vond de leerkrachten heel aardig. De klassen waren ruim. De opdrachten die we kregen 

waren zeer leuk, zoals bijvoorbeeld shampoo maken.” Dina 

“Het was een hele toffe school, met toffe leerlingen en leuke leerkrachten. De proefles Engels 

en scheikunde (shampoo maken) vond ik het leukst! Ik wil zelf ook wel naar deze school, maar 

ik zal waarschijnlijk naar Sint-Niklaas gaan.” Jonathan 

Sterre, Saartje, Femke, Iemke en Iwo uit L5a vertellen iets over de Sint: 

Beste leerlingen, 

op woensdag 05/12/18 hebben we met onze hele school gedanst voor de Sint en zijn 

pieten. Het was een echt spektakel. Van de eerste kleuterklas tot het zesde leerjaar 

was het fantastisch. Alle klassen traden 1 voor 1 op en de boel stond op zijn kop… 

Die morgen stonden er voor de leraarskamer allemaal cadeautjes, bv. 12 hockey 

sticks en veel gezelschapspelletjes. We hebben er veel plezier aan!  



 
 

De Warmste Week 

 

Lore, Alexander en Mano uit 5a vertellen iets over de Warmste Week: 

Zoals jaarlijks neemt onze school deel aan de Warmste Week. Dit jaar steunen we het goe-

de doel “Stal Deyaert – aaidieren”. Er kwam iemand uitleg geven in de Hulststraat en die ver-

telde ons dat ze met de dieren rondgaan bij ziekenhuizen, rusthuizen, of bij mensen die hun 

dieren al lang niet meer gezien hebben. 

We verzamelen het geld op de volgende manieren: 

- Onze kleuters houden een warmste cinema met een chipsje!  

- Het 1
e
 en 2

e
 leerjaar smullen van de warmste hotdogs. 

- In de Kieldrechtstraat smullen de kinderen van de warmste croques en 

houden we de warmste cinema met popcorn! 

Er zijn ook verschillende kinderen die geld ingezameld hebben door rond te 

gaan. Daar zullen de diertjes wel blij mee zijn! 

Geestig klasnieuws 

Samen zamelden 

we meer dan 

€2400 in! 

Toneel tweede graad: Nivanir 

Febe (3a), Amelie (3b), Tabitha (4a) en Elise (4b) vertellen over het toneel dat ze zagen op 

donderdag 22/11/18 in De Route: 

Het ging over 2 aliens die van de planeet Nivanir kwamen. Ze zijn gekomen om de planeet 

Aarde te bestuderen. Ze komen heel wat te weten over de mens. Ze hadden een huis ge-

maakt voor de mens. Ze ontdekten hoe de mens eet, danst, slaapt,…  

Iedereen gaf een applaus omdat ze het leuk vonden. Sommigen vonden het een beetje 

raar, maar we leerden wel bij.  



Geestig klasnieuws 

Kerstkoor 2018 

Dit jaar was het wel een heel bijzondere editie. Een 45-tal kinderen van onze school waren weerom be-

reid om op onze Kerstmarkt op school te zingen. Sommige van deze kinderen zingen al mee vanaf de eer-

ste klas. Waarvoor mijn oprechte dank en respect. Een zalige groep om mee te werken! Zowel klein als 

groot!  Dit jaar werd er nog meer gerepeteerd dan vorige jaren. En dit had zo zijn reden. Dit jaar zouden 

we niet alleen zingen op de kerstmarkt van de school. We mochten ook het warmste weekend van De 

Klinge openen met een heus kerstconcert. En of het een warm weekend werd! Wat de kinderen op beide 

avonden  gegeven hebben, is onbeschrijflijk. Al die uren van oefenen werd beloond. Ons doel was be-

reikt. De mensen een warm gevoel geven. De kerk van De Klinge zat nokvol! De kinderen zongen fantas-

tisch. De muzikanten gaven het beste van zichzelf. Het publiek was briljant! Voor het warmste weekend 

van De Klinge 2019 staan we al vast op het programma!  

 

BEDANKT LIEVE KINDEREN! 

Juf Eefje 

 

Sterre, Saartje en Iemke vertellen over Kerst: 

Beste lezers, wij hebben met zijn allen meegedaan aan het kerstkoor op de kerstmarkt en in 

de kerk. Het was een groot festijn: er waren hapjes en drankjes. En iedereen was lekker 

aan het feesten. Je mocht zelfs plaatjes aanvragen. 

Nu even over de kerstmarkt op school… We hebben onder de luifel kerstliedjes gezongen. 

Iedere klas heeft ook werkjes gemaakt. Je kon die verkopen of je kon het zelf reserveren. 

Maar dan moest je ook betalen. Er was eten en drinken en ook de Kerstman was er.  

Op de volgende bladzijde vind je enkele foto’s terug van de kerstmarkt! 

 





Klasnieuws 

Grootouderfeest 
 
Op dinsdag 18/12 was het grootouderfeest voor de kleuters en de kindjes van het eerste 

leerjaar! 

Juf Gina bracht met haar kindjes het kerstverhaal, de andere klassen deden een dansje 

tussendoor. Dit jaar was het thema erg toepasselijk: Kerstmis! De oma’s en opa’s geno-

ten ervan! 

 



De winter-spelotheek 

Omdat er zo mooi met de speelgoedbakken wordt gespeeld is er nu een winter 

spelotheek die de zesdes organiseren. De kinderen die om half één willen komen 

spelen in de winter spelotheek kunnen op een rustige manier een spelletje ko-

men spelen. De spelletjes waren door de Sint gebracht! Ze kunnen ook op een 

lekker warm kussentje zitten en hun schoenen uit doen. Als ze zich niet gedragen 

geven wij een gele kaart. Als ze twee gele kaarten hebben moeten ze naar bui-

ten. Wij vonden het een eer dat we bij de opening het mochten organiseren. 

 

Yindi & Yenthe (6B) 

Klasnieuws 



Geestige klas in de kijker: 4B van juf Miranda 

4B in de kijker! 

Wij vormen met 18 kinderen, 10 jongens en 8 meisjes, onze klas 4B. 

Elke week kijken we karrewiet, dat is het nieuws voor kinderen. 

Daarna duiden we met vlaggetjes op de wereldkaart aan waar die week ‘het nieuws’ is 

geweest. 

Als we goed geluisterd en gekeken hebben naar karrewiet, halen we daarna 10 op 10 

op de quiz. 

Elke week is er hoekenwerk, dan werken we in kleine groepjes. Er zijn vier hoeken. 

Er is dan ook een groepje dat iets lekker mag klaarmaken. Tot hiertoe hebben we al 

vers fruitsap met 3 soorten fruit gemaakt en overheerlijke cupcakes. 

We leren natuurlijk ook veel bij in onze klas. Zo  krijgen we bijvoorbeeld regelmatig een 

weetje over de sterren en de planeten in het boek ‘100 kindervragen’. 

De lichaamsdelen en delen van het skelet kennen we ook al vanbuiten. 

Onze juf vindt het belangrijk dat we een leuke vriendengroep vormen. We hebben al 

eens aan teambuilding gedaan. Dan kregen we allerlei opdrachten waarbij we moesten 

samenwerken. 

Tijdens de speeltijd spelen wij vaak voetbal, koningsbal, schildpadje wuif of tikkertje 

ketting. 

Wie in de klas niet goed kan stilzitten, krijgt Charlie op zijn schoot. Wil je graag weten 

wie Charlie is? Dan moet je maar eens langskomen. J  

Groetjes,  

de jongens en meisjes van 4B en juf Miranda 



Uit de geestige kindermond 

Grappige uitspraken en artikels geschreven door onze leerlingen 

Grappige uitspraken: 

 Meester Bart bouwt de kerststal op. Leerling vraagt: Is kribbeke Jezus al geboren? 

 Juf: “Meet de Wolga, de grootste rivier van Europa, op de kaart. Bereken de wer-

kelijke grootte aan de hand van de lijnschaal. Hoe groot is de Wolga in werkelijk-

heid?”  

 Leerling: “15 centimeter!” 

 Leerling: “Wat is een kachel (uitgesproken als: ka-sjel)?” 

 Leerling: “Het was hier nogal eens hekstisch (hectisch)!” 

 Leerling tijdens warmste week: “Juf, dit zijn toch geen croques?! Dat zijn croques 

monsieurs!’  



Vooruitblik januari — februari 

07/01/19  Instap nieuwe kleuters 

   Zwemmen  1B-2B-3B-4B 

09/01/19  Welkom nieuwe kleuters 

14/01/19  Zwemmen 1A-2A-3A-4A 

16/01/19  Vergadering ouderraad 

21/01/19  Zwemmen  1B-2B-3B-4B 

22/01/19  Sportdag 3de en 4de leerjaar 

28/01/19  Zwemmen 1A-2A-3A-4A 

01/02/19  Instap nieuwe kleuters 

   Pannenkoeken op school 

04/02/19  Zwemmen  1B-2B-3B 

09/02/19  Vormselcatechese in de zaal van de Hulststraat 

11/02/19  Zwemmen 1A-2A-3A 

15/02/19  Sportdag 3de kleuterklas 

18/02/19  Welkom nieuwe kleuters 

   Zwemmen  1B-2B-3B 

25/02/19  Zwemmen 1A-2A-3A 

270219  Studiedag : geen school 

28/02/19  Theater 1ste en 2de leerjaar 

   Ouderavond BASO in de BiB van Sint-Gillis 

29/02/19  Carnaval op school 

   Rapport 3 voor de lagere school 

04/03/19  Krokusvakantie tot 11/03/19 


