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1 september is alweer een eeuwigheid achter de rug. 

De spanning, vreugde of verdriet van de eerste school-

dag is reeds  lang vergeten. De vriendschapsbanden 

zijn terug aangehaald of gesmeed.   

10 schoolmaanden, in een zucht waren ze weer voor-

bij. Maanden gevuld met nieuwe leerstof, leuke en 

leerrijke uitstappen, toetsen, speeltijden, af en toe een 

ruzie misschien en hopelijk veel mooie momenten. 

En nu is onze blik gericht op de zomervakantie. We 

draaien de school de rug toe om uit te kijken naar de 

horizon van de vakantie. Dit betekent ook afscheid 

nemen van sommige vrienden. En voor de zesdeklas-

sers is het ook afscheid nemen van hun school.  Zij 

trekken straks naar nieuwe oorden op zoek naar groei 

en verdere ontwikkeling maar ook naar nieuwe vrien-

den misschien en nieuwe ervaringen. 

Wij wensen jullie allen  een fijne, zonnige zomervakantie toe. En voor iedereen die in september niet meer terug-

komt naar Sint-Andreas: veel geluk . Neem  een beetje van de vreugde ,de samenhorigheid  en wijsheid van onze 

school mee in je rugzak om die, samen met  onze KiVa-boodschap, te verdelen onder je nieuwe vrienden.  En 

maak je wildste dromen waar. 

 



Een imker in de bijenk(l)as 

In de loop van de maand mei werkten we rond de week 

van de bij . Daarom vroegen we imker Tom om in onze 

bijtjesklas alles te komen vertellen over zijn eigen bij-

enkas. 

Wist je al dat er in een bijenpijp met rook bestaat waar-

door de imker zonder schrik met zijn handen in de bijen-

kast gaat? 

 

Kun je de 3 soorten bijen noemen in 1 zin? Wij nu wel: 

het zijn de werkbij, de dar en de koningin. 

Weet je hoe de bijtjes de weg vinden naar de mooiste 

bloem? Ze tonen dit al dansend en nee, nee,… niet met 

hun gezoem. 

 

 

Weet je waarmee imker Tom ons naar huis toe zond? 

Met een zakje bloemzaadjes om te planten in onze 

grond. Daaruit komen de mooiste bloemen en krijgen we 

zeker bezoek van veel bijtjes die zoemen. 

 

Zo zie je, we leerden veel bij en vonden het reuzefijn! 

Dus mag je wel zeggen dat wij heel flinke werkbijtjes 

zijn… 

 

Juf Hilde en de kinderen van de bijtjesklas 



Tekort aan drinkbaar water, de oplossing 
 

We bestudeerden met onze kunstklas L4C van het Sint-Andreasinstituut te Brug-
ge grondig dit probleem. Bekijk maar even onze klasfoto. We maakten een diep-
gaande studie. We namen onze tijd... 
We bekeken filmpjes van oplossingen die mensen al zelf bedacht hebben, we 
lazen artikels online en projecteerden alles op onze grote projectiescherm in de 
klas. 
 
En toen gingen we aan de slag... We vonden het. Jazeker. EUREKA!! 
 
Maar het zijn iets meer zinnen dan 3 zinnen geworden.   
We hopen dat u dit niet zo erg vindt. 
 
België heeft veel weiland. Daar grazen Koe Bella en haar grote familie op. We spraken af met Koe Bella. Ja,ja. We 
hadden een date!   
Zij vertelde ons dat in 1 kg gras 82% water zit. In 100 kg gras zit dus 82l water. En dat is best wel veel.   
Grote grasvelden kunnen ons dus aan veel water helpen.   
Uiteraard moeten we oppassen met ons eigen waterverbruik. Té veel water verbruiken of verspillen is niet ok. 

Daarvoor ontwierpen we een heus ver-
bodsbord. Zie ook de foto van het verbods-
bord bijgevoegd.   
We bedachten een graspers die aan het 
werk gaat na het maaien van het gras. Die 
pers kan uit het gras heel veel water per-
sen. Dat water vangen we op, zuiveren we 
en drinken we op!  :-) 
 
Als dat geen goed idee is. Zie ons idee/
tekening van het gras met de pers bijge-

voegd. 
 
We dachten ook even om onze eigen zweetdruppeltjes op te vangen en te zuiveren maar dan zouden we toch wel 
veel moeten zweten om voldoen-
de  drinkwater te hebben. 
 
Zo... dit was de oplossing van kunstklas 
L4C met 27 sloebers. 



Wist je dat … 

 

… het dak van blok B een nieuwe bedekking kreeg.  De bak-

ken die het binnensijpelende water moesten opvangen mo-

gen op pensioen.  

… er op dat zelfde dak twee bijenkorven staan. Tom, de 

onderhoudswerkman, is in zijn vrije tijd imker. Hij bracht 

twee groepen bijen mee. Benieuwd hoe Sint-

Andreashoning smaakt. 

… ook de binnenkant van blok B in het nieuw komt. 

De bovenverdieping kreeg al een laagje verf. Nu nog 

de benedenverdieping. En als de aannemer het pla-

fond komt vernieuwen, hebben we weer een prachti-

ge zaal. 

… onze beukenboom verlost werd van die opgeduwde 

tegels . We maakten  er minibuitenklas van waar de 

kinderen zich tijdens de speeltijd kunnen uitleven. De 

wilgenhut heeft nog wat tijd nodig maar in september 

kunnen de kinderen er zeker in schuilen. 



KiVa XL: afsluiten van het schooljaar 

Het hele schooljaar  stond in het teken van KiVa XL. Alle 

klassen organiseerden over de middag een groot spel 

waarbij alle kinderen uitgenodigd werden. 

Dit XL-jaarthema wilden we ook groots afsluiten. Daarom 

nodigde Jutje Goud alle kinderen van de basisschool uit om 

samen een groot spel te spelen.  

De kinderen werden leeftijdsdoorbrekend in groepen ver-

deeld. Extra’s zoals een blinddoek, een rekker om twee 

kinderen samen te binden, een ballon en de strikte op-

dracht om altijd samen te blijven, zorgden er voor dat de 

kinderen elkaar moesten helpen en steunen. Zorg dragen 

voor elkaar was de rode draad gedurende het hele spel. 

Toen alle groepjes klaar stonden, telden we samen af van 

20 tot 0. Ondertussen gingen de leerkrachten zich verstop-

pen. Het werd immers verstoppertje XL. 

Algauw was de school gevuld met lachende groepjes kin-

deren die in alle hoekjes en kantjes de meesters en juffen 

gingen zoeken. Zo ontdekten ze  verstopplaatsjes die ze 

zelf nog niet hadden bedacht. 

Van al dat zoeken werden  de kinderen, zeker de kleuters, 

toch wel wat moe. Maar, na het oplossen van een cijferco-

de, konden ze op de kleuterspeelplaats bekomen en genie-

ten van een lekker ijsje. 

En zo konden wij XL de vakantie starten. 



 

GA VOOR KIVA IN DE ZOMER 



SAVE THE DATE 

Noteer deze dagen alvast in je agenda: 

 

donderdag 30 augustus 2018: openklasmoment  schooljaar 2018-2019 van 15 tot 18 uur 

 

maandag 3 september: eerste schooldag schooljaar 2018-2019 

 

Zaterdag 16 februari 2019: reserveer deze datum alvast voor een spectaculair evenement op school 



familienieuws 

 

 

Huwelijk 

Davina en Marco, mama en papa van Sofia uit K3B trouwden op 25 mei 2018 

 

Overlijden 

 

Linda Impens, grootmoeder van Tuur (L4) en Fien Van Beveren (L6) 
Opa van Kaat (L6A) en Lize Walgraef (oud-leerlinge) 
Patrick Perquy, schoolpriester en godsdienstleraar lerarenopleiding  

Herman Garmyn, vader van Inge Garmyn (toezichter HH) 

Lisette Pharazyn, grootmoeder van Pepijn (5e leerjaar) en Jutta Schoonheere (oud-leerlinge) 

Maria Verkruysse, de overgrootmoeder van Josse De Lobel uit L2B  


