
Alle weetjes over Vrije Bassischool De Hoge Geest 

Geestige feestjes in september 

“Lang zullen ze leven, lang zullen ze leven, lang zullen ze leven in de gloria!  

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

Van harte gefeliciteerd met je verjaardag:  

01/09 Axel (L4b) 

05/09 Kira (L2b) 

09/09 Raven (L6a) en Juf Veronique 

10/09 Skye (K1b) en Tara (K1b) 

11/09 Fée (K2a) 

12/09 Yentel (L5a) 

13/09 Xarie (L6a) 

14/09 Lucas (L1a) 

15/09 Mauro (L1a) en Judith (L2b) en Mauro 
(K2/3b) en Lander (K1b) 

16/09 Jens (L3b) 

19/09 Cas (K2/3a) en Lars (L4a) 

20/09 Stef (K1a) 

22/09 Quin (L3a) 

23/09 Jeremiah (L2b) en Naomi (L2a) en 
Thibo (L5a) 

24/09 Brayden (L3b) 

26/09 Heleen (L4a) 

28/09 Ine (L1a) en Jarne (L1a) 

September 2018 



Geestig klasnieuws 

Geestig klasnieuws uit L3A 

Kady en Jacqueline vertellen over de eerste schooldag: 

We kregen een warme ontvangst. Er was cake en drinken en de mama’s en de pa-

pa’s mochten ook mee op de speelplaats. 

Het was voor de meesten een beetje eng. En we waren ook wel zenuwachtig. Ieder-

een verkende de school. Iedereen had plezier omdat ze elkaar terug zagen. De juf 

gaf een rondleiding en we gingen in de klas werken. En dat was leuk! 

Montana en Julie vertellen over de uitstap naar het bos: 

We gingen samen met 3B naar het bos. We moesten spulletjes zoeken in het bos, 

bomen meten, huisjes maken voor dieren. Luisteren naar de dingen die je hoort en 

blaadjes zoeken. We hebben veel spinnen gezien en we hebben konijnen gezien. 

We hebben takken horen kraken en veel paddenstoelen gezien. En ook pissebed-

den en blaadjes. 

Het was heel leuk hoor! 

Leerlingenparlement van start! 

 

Tijdens de eerste weken van het schooljaar is ook het leerlingenparlement een 

eerste keer samengekomen. 2 leerlingen van elke klas werden op democratische 

wijze verkozen om hun klas te vertegenwoordigen tijdens de vergaderingen. On-

der leiding van meester Bart worden ideetjes, voorstellen, klachten, … besproken 

en genoteerd. Deze ideeën worden daarna besproken door leerkrachten en direc-

tie en als het haalbaar is, zo snel mogelijk uitgevoerd.  Hierbij een overzichtje van 

de leden die dit schooljaar hun klas gaan vertegenwoordigen: 

 Milan en Maud van 3A 

 Thibeau en Ulrike van 3B 

 Stiene en Lars van 4A 

 Atiya en Ylan van 4B 

 Sterre en Iwo van 5A 

 Jonah en Eva van 5B 

 Cisse en Zensi van 6A 

 Stijn en Yindi van 6B 



Strapdag in de Hulststraat 

Vrijdag 21 september, naar jaarlijkse gewoonte een dag vol stappen en trappen. Na 

een kletsnatte nacht waren de weergoden ons na 8u35 toch goed gezind.  

Alle kinderen van het eerste en tweede leerjaar kwamen met de fiets. Zo konden we 

met z’n allen onder leiding van de juffen en turnjuf Catherine het bos in voor een 

aantal kilometer fietsplezier.  

De behendigheid van de kinderen werd hier behoorlijk op de proef gesteld.  

Tussendoor werd er gespeeld in het kabouterbos. En later op de dag mochten de 

kinderen nog op ontdekking achter de vertelheuvel (het amfitheater in het bos De 

Hoge Geest). 

We maakten  gebruik van de verkeersvrije straat om ook daar nog even te fietsen. 

Om 13u30 nodigden Biba en Loeba samen met de kleuters ons uit om het Biba en 

Loebalied mee te dansen. Daarna werden de nieuwe Bodymapbewegingen voor de 

komende maand aangebracht. 

Alweer een geslaagde dag vol beweging! 

 

Geestig klasnieuws 



Geestig klasnieuws 

Strapdag in de Kieldrechtstraat  

Even leek onze Strapdag letterlijk in het water te vallen, maar een herfststorm kreeg onze 

leerlingen niet klein. Stuk voor stuk stonden ze paraat met (versierde) fiets en fluohesje.  

Eerst werd er een verkeersquiz gehouden met alle leerlingen. De groepjes werden verdeeld 

via klasnummer. De nummers 1 waren gewonnen! Proficiat aan: Rune (3A), Delphine (3B), 

Stiene (4A), Vic (4B), Bas (5A), Elise (5B), Maxim (6A) en Yindi (6B). 

Voor de middag werd er ook nog een fietsverkiezing gehouden. Hierbij werden de mooiste 

versierde fietsen bekroond. Proficiat aan:  

 Kady, Montana, Erin en Femke uit 3A 

 Kyara uit 3B 

 Stiene, Seppe, Lars, Elize, Simeon, Marie, Robbe, Kobe M. en Indy uit 4A  

 Denver, Mandy, Kyan, Tanneke, Laura en Lotte uit 4B 

 Iemke en Lauren uit 5A 

 Ines uit 5B 

 

Na de middag fietsten het derde leerjaar en het vierde leerjaar door een fietsparcours voor 

en rond de sporthal. Het vijfde en het zesde leerjaar hebben een mooie fietstocht van 10 km 

gemaakt.  



Familienieuws kleuters 

 

De zomervakantie was voor Emma en Josephine goed begonnen want zij kregen er een 
zusje bij: Elisabeth!  

Juf Sabine is in de zomervakantie voor de eerste keer oma geworden van een kleinzoon, 
Louis. 

Boudewijn kreeg er in september een broertje bij, Bernard. 

Proficiat aan de ouders!  

Familienieuws lagere school 

Helena M. werd grote zus van Noud.  

Juf Marleen kreeg er een kleinzoon bij, Cuan. 

Proficiat aan de ouders! 

 

Geestige nieuwkomers 

Onze school kreeg er in september heel wat nieuwe gezichtjes bij!  

We verwelkomen volgende kinderen: 

Arno, Boudewijn en Stan (K1a) 

Skye, Mona, Fynn en Wietse (K1b) 

Ferre (K2/3a) 

Bryan (K2/3b) 

Zion, Helena, Yana en Abdulsatar (K2a) 

Seldjan (L1a) 

Ali (L1b) 

Xena (L2a) 

Ethan en Louis (L2b) 

Milan (L3a) 

Alejandro (L3b) 

Senne (L4b) 

Fernando en Alexander (L5a) 

Chelsea (L6b) 



Sport en beweging (kleuters) 

Sport en beweging lagere school 

                        Biba en Loeba 

Tijdens de strapdag vrijdag 21/9 kwamen in de Hulststraat ook Biba en Loeba op bezoek! Zij 

deden met ons hun dansje en leerden ons ook de bewegingen van de maand aan. Het is de 

bedoeling dat de juffen deze dagelijks oefenen in de klas en dit de ganse maand door! Vol-

gende maand zijn Biba en Loeba er weer met nieuwe bewegingen!  

 

Sportnieuws Kieldrechtstraat: 

Het zwemmen is weer gestart. Voortaan zullen we een badmuts moeten dragen. Elke zwem-

groep heeft zo zijn eigen kleur. Op deze manier wordt de veiligheid in het zwembad groter. 

De zwemmonitoren hebben dan een beter overzicht. 

De voorbereiding voor de ‘Boscross’ is in volle gang. Zo ging elke klas in de turnles al eens 

oefenen in het bos. Daarnaast lopen we elke dag weer de ‘kilometerloop’ rond de sporthal. 

Het valt op dat veel meer leerlingen er totaal geen moeite mee hebben. Onze conditie gaat er 

duidelijk op vooruit! 

Sportvooruitzichten in oktober: 

07/10  Boscross!! Je bent toch al ingeschreven? 

08/10  Oriëntatieloop 6
de

 leerjaar 

09/10  Oriëntatieloop 5
de

 leerjaar 

10/10  Oriëntatieloop 4
de

 leerjaar 

Derde kleuterklas ging tennissen! 

Op woensdag 19/09 gingen de 3de kleuterklassen van juf Veronique/Aline en juf Gina spor-

ten naar tennisclub ‘De Zilveren Klomp’. We werden in twee groepen verdeeld, één groep 

mocht de balvaardigheid oefenen door verschillende oefeningen.  

De andere groep mocht al een raketje vasthouden en een balletje proberen slaan. Natuur-

lijk moesten we ook even rusten zodat we fruit konden eten en een bekertje water konden 

drinken. Na de pauze was het wisselen van groepen. Het was een zeer leuke dag.  

Geschreven door Juf Gina 



Woordje van de directeur 

Beste kinderen, beste ouders, 

 

We zijn weeral vertrokken voor een nieuw schooljaar. De eerste maand zit 

er zelfs al op! En wat een jaar dat het zal worden! Voor heel veel kinderen 

een nieuwe start, voor onze leerkrachten een stapje dichterbij het nieuwe, 

allesomvattende leerplan Zill (Zin in leren-Zin in leven), voor onze school 

een heuse make-over op zeer veel gebieden. 

Stilletjes aan wordt de nieuwe huisstijl zichtbaar, onze website kreeg een 

volledig nieuwe look, werd helemaal anders opgebouwd en is nu ‘GDPR’-

proof. Naast de website zijn we gestart met ‘Gimme’ een fantastisch plat-

form waarop onze leerkrachten op een veilige manier en met respect voor 

ieders privacy, foto’s, filmpjes en brieven kunnen posten. 

Een nieuwe banner zal binnenkort weer aan de kerk hangen en ook in en 

rond de 2 scholen zullen nieuwe duidelijke wegwijzers en informatieborden 

iedereen wegwijs maken. 

 

Ook op pedagogisch en didactisch vlak wordt het een uitdagend jaar. In de 

Kieldrechtstraat krijgen alle kinderen nu op hetzelfde moment wiskunde, zo 

kunnen ze beter op hun eigen niveau werken. Bingel-raket is gelanceerd, 

met veel nieuwe oefenkansen en meer mogelijkheden om elk kind aange-

past vooruit te helpen. In verschillende klassen zullen de beamers vervan-

gen worden door nieuwe en betere toestellen, zodat iedereen de les pro-

bleemloos kan volgen.  

 

Je merkt het, heel veel vernieuwingen, en dit is nog maar het begin! 

 

Wij hebben er veel zin in en we hopen dat alle kinderen dat ook hebben! 

 

Geestige groetjes! 

 

Bart 



Geestige mensen in de kijker 

Interview met Urbain Martinet 

1.    Wat vind je zo leuk aan je job?                                                                                                                       

Ik vind het contact met de mensen leuk en de veiligheid van de kinderen kunnen 

handhaven is ook zeer tof.  

             

2.    Wat vind je minder leuk aan je job?                                                                        

Als het eens koud en nat is kan het wat minder leuk zijn. 

 

3.  Op welke tijdstippen sta je daar?                                                                                         

Ik sta daar ‘s morgens van kwart over acht tot kwart voor negen                                   

en ‘s avonds van kwart over drie tot kwart voor vier.        

 

4.     Moet je een speciaal diploma hebben?                                                                    

Ja, je moet gediplomeerd zijn voor gemachtigd opzichter. Dat houdt in dat je mensen 

mag laten oversteken en het verkeer laten stoppen. 

 

5.    Heb je al eens moeten discussiëren?                                                                                            

Ja, in het begin heb ik al paar keer aan mensen moeten uitleggen hoe en waarom de 

slagboom er is.  Sommigen reageerden makkelijk andere iets moeilijker maar gelukkig 

doen ze dat nu niet meer. 

 

  Ciese R. 

  Pablo S. 



Uit de geestige kindermond 

Grappige uitspraken en artikels geschreven door onze leerlingen 

Bijzondere uitvindingen! 

De leerlingen van 6B kregen een ‘onbeperkt’ budget om enkele uitvindingen te verzinnen 

waarmee ze in de krant konden verschijnen. Ze lieten hun creativiteit en fantasie de vrije 

loop en schreven volgende krantenartikels over hun bijzondere uitvindingen: 

 

Pooh Pooh 

Ga je niet graag naar de dokter? Knuffel je graag? Prima! Maak kennis met onze nieuwe 

uitvinding genaamd ‘Pooh Pooh’. Wie is ‘Pooh Pooh’ en wat kan hij allemaal? 

Pooh Pooh is een teddybeer die jou kan verzorgen als je ziek bent. Hij kan zelf ernstige 

ziektes zoals kanker, Huntington, lepra en Alzheimer genezen. Bij de ergste gevallen kan 

hij reanimeren. 

Ook als je een schaafwondje hebt, kan Pooh Pooh je helpen. Hij ‘tovert’ uit zijn buikje al-

lerlei verzorgingsmiddelen.  

Als je geen zin hebt om naar het ziekenhuis, dokter, apotheek, enz. te gaan, zoek dan 

Pooh Pooh, de verzorgende teddybeer, op. 

Geschreven door Stijn en Yindi 

 

 

Autootje op de zeebodem 

Kan een speelgoedauto echt tot op de zeebodem? Ja, natuurlijk! Ben je benieuwd hoe 

het werkt?  

De leerlingen van 6B hebben allemaal iets verzonnen. Wij maken verslag van ons pro-

ject. We laten Sandro en Yenthe aan het woord: “We hebben een auto gekocht op af-

standsbediening bij Kruidvat. Hierop bevestigen we een camera en GPS-systeem. Deze 

verkregen we bij HEMA. We zijn dan steentjes gaan zoeken om deze vast te maken aan 

de auto. 

We hebben in de viswinkel een geurtje gekocht om de haaien op afstand te houden. De 

auto kan wel twee uur onder water blijven. Ook kochten we een middel tegen roest. Als 

we speciale vissen hebben gevonden dan verkopen we die aan de viswinkel!” 

Geschreven door Sandro en Yenthe 



Grappige citaten 

‘Juf, mag dit in de vuilkak (vuilbak) ?’A. (3 jaar) 

 

Lkr: ‘De Romeinen hielden van wrede spelen. Welke spelen worden 

op heden ook gehouden die wreed zijn voor anderen?’ 

 ‘Galgje’ D. (11 jaar) 

 

Tijdens de speeltijd buiten op de speelplaats: ‘Juf, het is koud. Mag 

de verwarming hier aan?’ E. (9 jaar) 

 

Cartoon gemaakt door Cor S. uit 6A 



Vooruitblik oktober 

01.10.18  Lokale vrije dag 

02.10.18  Opening van de maand en viering van de jarigen 

04.10.18  Werelddierendag 

07.10.18  Boscross 

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

   Oriëntatieloop 4-5-6 

09.10.18  Sportdag 1
e
 en 2

e
 leerjaar 

   Theater 2
e
 en 3

e
 kleuterklas 

   Oriëntatieloop 4-5-6 

   Plantdag krokuslint 4e en 6e leerjaar 

10.10.18  Sportdag kleuters 

   Oriëntatieloop 4-5-6 

12.10.18  Mercatormuseum 5
e
 leerjaar  

15.10.18  Zwemmen 1A-2A-3A-4A 

20.10.18  Team Ghostrunners op de Levensloop in Beveren 

21.10.18  Team Ghostrunners op de Levensloop in Beveren 

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

24.10.18  Conferentie : geen school voor de kinderen 

25.10.18  Rapport 1 voor de lagere school met oudercontact 

26.10.18  Bodymap Bosdag voor 1
e
 en 2

e
 leerjaar 

29.10.18  Herfstvakantie tot 02.11.2018 


