
       februari 2021 

We kijken naar buiten en vergeten vaak dat er nog altijd seizoenen bestaan.  De voorjaarsbloei-

ers steken reeds hun kopjes boven en er staan zelfs al krokusjes in bloei.  Ik hoorde hier en 

daar al mensen verlangend hopen op een 

vroege lente. 

Maar toen keerde het weer.  Door het spel 

van hoge en lage drukgebieden kwamen wij 

in koud winterweer terecht.  En al vlug be-

dekte een fijn laagje sneeuw de durvers on-

der de bloemen.  Maar  zie, na enkele uren 

hadden ze de sneeuwlaag precies weer af-

geschud en stonden ze te stralen tegen de 

witte achtergrond.  De lente komt er aan, al-

leen nog even geduld, lijken ze te zeggen. 

En ondertussen kunnen de kinderen genie-

ten van de sneeuw. 

Net zoals de voorjaarsbloeiers ons moed ge-

ven op de komende lente, zo kijken wij op 

school ook met positieve moed naar de toe-

komst.  Ook al komen we veel obstakels te-

gen op onze weg , we blijven optimistisch en 

positief ingesteld.  Voor alle problemen is er een oplossing en zelfs aan de koudste winter komt 

een einde.  



Wist je dat …? 

 

• je ook kunt rekenen in de sneeuw (zie foto’s) 

• er in de inkom bij de directeur reeds enkele dagen een geheimzinnige kist staat 

• we met de hele school samen een prachtig gedicht maakten 

• we vrijdag 12 februari voor het eerst in ons leven een pedagogische studiedag organiseren 

waarbij de meesters en juffen ook thuis mogen blijven 

• we druk overleggen over de Eerste Communie en hopen dat die gewoon kan doorgaan 

• we het boekenpakket met veel vreugde in ontvangst genomen hebben (zie foto’s) 

• De corona-maatregelen na de krokusvakantie helaas gewoon dezelfde blijven 

• Wij nu elke dag dikke truiendag hebben omdat we onze klassen veel meer verluchten 

• Carnaval niet het grote feest was zoals andere jaren maar dat de school ook dit jaar vol 

liep met elfjes, tovenaars, prinsesjes, poezen, … We vierden dan maar gewoon in onze ei-

gen klasbubbel 

• de fruitouders, ondanks corona , toch elke woensdag paraat staan om het fruit te verdelen 

over de klassen?  Een dikke duim voor hun wekelijkse inzet. 



Week van de poëzie 
 
Met gedichtendag op 28 januari ging de week van de poëzie van start.  Onze leeswerkgroep kon 
dit niet naast zich neerleggen en ging aan de slag.   
 
Al vlug was de hele school ondergedompeld in poëzie.  Sommige klassen kon je zelfs niet bin-
nen zonder een gedichtje te verzinnen.  We gingen per klas maar ook met de hele school aan de 
slag met poëzie.  Dit resulteerde in tal van mooie gedichten die op oude borden geschilderd wer-
den en een heel mooi schoolgedicht.  Alle kunstwerken hangen in de kast van blok B te pron-
ken.  Om jullie ook te laten meegenieten, krijg je hier enkele van de gedichten. 
 



Ons schoolgedicht 

 

Hartelijk samen 

Stap , stap, stap … samen in een rij 

Hoera, hoera, vandaag zijn we blij 

Want we hebben er een rijmpje bij 

Over de liefde?  Over een draak? 

Of zwaait een piraat met zijn haak? 

Misschien schiet Cupido wel raak? 

We doen dit samen, niet alleen. 

Pluk het geluk op één been 

Een voor allen, allen voor één. 

Samen spelen, samen delen 

Zo kan niemand zich vervelen. 

Groot of klein, het kan ons niet schelen 

Arm of rijk, iedereen is gelijk. 

Je bent wie je bent, met je eigen talent. 

Kom, speel je met ons mee? 

Dan gaan we samen op de slee. 

Hé, …  wie heeft nog zo’n cool idee? 

Elke dag een mooie lach, 

En voor iedereen een leuke dag. 

Elke dag naar school is fijn 

Om met z’n allen h     rtelijk SAMEN te zijn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

(De auteurs van dit gedicht zitten verspreid over de hele school.  Delen mag.) 



Door de coronamaatregelen kunnen wij geen uitstappen meer doen.  Maar ook op school maken 

wij het leuk en leerrijk.  Zo kan je gaan rekenen in de sneeuw, leren we tellen met geld in onze 

eigen winkel (met scherm natuurlijk) en proberen wij op tal van andere creatieve manieren het 

leerproces zo vlot en kindgericht mogelijk te maken. 

 



Jullie namen deel aan de  Grote Voorleesdag voor ouders op school én jullie konden ons he-

lemaal overtuigen van het feit dat jullie school een boekenpakket verdient! 

De jury koos jullie vrije basisschool als één van de 6 winnaars voor de provincie West-

Vlaanderen. Jullie diverse voorleesacties op school, de tips om ouders te motiveren om thuis 

voor te lezen en niet te vergeten jullie ‘leestuin’ vond de jury uniek!   

 

Bovenstaand bericht kon je in de vorige nieuwsbrief lezen.  Vol spanning keken wij uit naar de 

komst van de vertegenwoordiger met het prijzenpakket.  Vol trots kwamen de kinderen het pak-

ket in ontvangst nemen.  En zo hebben we nieuw leesvoer voor onze hongerige lezertjes. 

 

 



De kist 

 

Op een mooie winterdag ver-

scheen er een geheimzinnige kist 

in de inkom van de school.  Daar-

na kwam er een mooi versierd 

bord bij met een raadselachtige 

tekst.  De vier stippen waren direct 

duidelijk maar de rest van het bord 

bleef een raadsel. 

Deze week werd een tipje van de 

sluier opgelicht.  Alle klassen kre-

gen namelijk drie houten blokken.  

Daarmee is natuurlijk weinig aan 

te vangen.  Maar de opdracht was 

om die blokken in de kist te depo-

neren. 

Toen het deksel voor de eerste 

maal openging, vielen de mondjes open van verbazing: de kist zat bomvol houten blokken en sta-

ven. 

 

Wij vinden samen spelen, werken en leren belangrijk op school.  Wij weten ook dat spelende kin-

deren minder pesten of ruzie maken.  Daarom zochten wij naar speelgoed waarin samenwerken 

centraal staat.  Deze kist van creatools is daar een uitstekende gelegenheid voor.  Met de blok-

ken kunnen prachtige constructies gemaakt worden maar we hebben elkaar nodig om ze te bou-

wen. 

 

Deze aankoop konden wij realiseren dank zij de massale 

steun van ouders, grootouders, … bij de inpakpapieractie.  De 

opbrengst van deze actie ging integraal naar de aankoop van 

deze kist.   

We hopen zo vlug mogelijk foto’s van bouwende kinderen en 

hun bouwwerken te mogen delen. 

Namens de hele school een dikke DANK JE WEL  voor jullie 

steun. 



Lief en leed op onze school 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hector, kleinzoon van juf Marleen HH, zoontje van Louise Bogaert (oud-leerling) 
 
Andor, kleinzoon van juf Sabine GA 
 
Jelle, zoontje van juf Ine Robben (vervangster) 
 
Cezar, broertje voor Gaston Vansteenkiste (K3C HH) 
 
Jax, broertje voor Luna (K1D HH) en Lucy Deschuyter (K3C HH) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gerarda Blomme, grootmoeder van Valérie Kimpe, secretariaatsmedewerker en overgrootmoe-
der van Mila (L6B) en Kjenta Pluvier (oud-leerling) 
 
Angèle Tramaseur, overgrootmoeder van Noa (L6B) en Simon Declerck (oud-leerling) 
 
 Ali Ait Tougha, grootvader van Layla Lucker (K3D HH) 
 
Johan Van Severen, grootvader van Lena  Van Severen (K2D HH) 

Chris Beheydt, schoonmoeder van Liselotte Claeys (dommelmama Garenmarkt), zus van Rose-

mie Beheydt (oud leerkracht) 

 

 



Kalender 

 

• maandag 22 februari: terug naar school, einde van de krokusvakantie 

• maandag 8 maart: vrije dag voor de kinderen 

• vrijdag 19 maart: koekeloeren in de kleuterklas.   

• vrijdag 26 maart: infomoment Eerste Communie * 

• vrijdag 26 maart: leesnacht derde leerjaar * 

• dinsdag 30 maart: infoavond voor ouders van de derde kleuterklas * 

• zaterdag 3 april: start paasvakantie 

• maandag 19 april: start derde trimester 

 

 

Helaas moeten we hier heel wat activiteiten onder voorbehoud noteren (zie *).  Zo lang de school 

in code oranje blijft, kunnen we geen uitstappen organiseren of ouders op school uitnodigen. 

Voor de activiteit Koekeloeren moet er gereserveerd worden via info@sint-andreas-brugge.be 

 


