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                       Jaarthema 

En … wat is jouw superkracht? 

 

 

 

Eetfestijn! 

Enkele ‘superkrachten van onze school ‘ zijn alvast … 

… 563 enthousiaste ouders, kinderen en grootouders  

die lekker komen eten op ons eetfestijn … 

… een oudercomité en een schoolteam  

die veel voorbereiden, aanvoeren, opstellen, opruimen, … 

… kinderen van het 6de leerjaar  

die een mega fluofuif kunnen organiseren … 

… creatieve knutselaars van de kleuterschool en de lagere school 

die voor de versieringen zorgen … 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klaar om 563 gasten te ontvangen !!  

Dankjewel voor jouw aanwezigheid! 



K2 NAAR HET BOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



                

               Vingerspelletje 

 

 

 

 

  

 

 

 

     Blaadjes stempelen aan de takken met je vingers. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Het vierde leerjaar op verkenning door Sint-Niklaas 

 

Binnen het thema 'Het Waasland' kon een leeruitstap door de hoofdplaats van het 

Waasland natuurlijk niet ontbreken. Hieronder kan je foto's en reacties van de leerlingen 

bekijken bij enkele haltes van onze uitstap. 

 

Algemene reacties  

Ik heb op een halve dag véél  geleerd. – Natali 4A 

Ik vond het de leukste weroles! – Alice 4B 

Het was leuk, maar jammer dat het maar een halve dag was. – Marthe 4B 

Ik vind het heel leuk om over de geschiedenis van het Waasland te leren. – Zana 4B 

Het was fijn om met onze klas eens op stap te gaan. Ik zal dit zeker nooit meer vergeten. - 

Mathis 4C  

 

Het stadhuis 

In het stadhuis zitten de burgemeester en de schepenen. - Febe 4A 

Hier hangt ook een groot schilderij , waarop je ziet hoe de Grote Markt er vroeger uitzag . - 

Busra 4A 

Het was leuk om de burgemeester te ontmoeten. – Casper 4B 

Was Mercator vroeger écht zo groot? :-) -  Büsra 4C 

In Rupelmonde staat er ook een groot beeld van Mercator, daar is hij geboren. - Sara 4C 

Het beroep van Mercator was eerst moeilijk om te onthouden maar nu weet ik het: een 

cartograaf. - Merel 4C 

           



De Grote Markt en de ondergrondse parking 

Ik ken nu enkele woorden uit het Sint-Niklaase dialect bv. : een wjeir is een haag en een 

merrebol is een knikker. - Stiene 4A en Cemile 4A 

Het standbeeld ‘Het Woord’ is zijn broek vergeten aandoen. – Justin 4B 

Mijn oma en opa spreken ook dialect dus ik ben de woorden van de parking al een beetje 

gewoon.   

- Lily 4C en Cato 4C 

Ik vond het grappig om die woorden uit te spreken. - de kinderen van 4C 

 

 

Dienst toerisme 

Hier leerden we over Reinaert de Vos en zijn streken. - Hilal 4A 

Ik vond het een leerzame reis en nu ken ik de figuren van het verhaal ‘Reinaert de Vos’. - 

Ella 4B 

Ik vond het leuk om door de ogen van Mercator te kijken en zo een oude kaart van hem te 

zien. - Nisrine 4C                                                                          

Ik kon alle steden van het Waasland lezen op deze reuzekaart. - Ilhan 4C 

We hebben heel veel over Reinaert de Vos geleerd. – Junne 4B 

                     

 



Romain De Vidts park     

Hier mochten we even uitrusten en spelen . - Perla 4A 

Vroeger stond deze kiosk op de Grote Markt. - Semih 4C 

Spelen in de speeltuin met mijn vrienden was super leuk. - Ardi 4C

  

Beloning: streekproducten proeven 

Ik  zou nog wel een raap willen eten. - Nora 4A 

Ik vond het perensap van Verhofstede het lekkerst. - Yuki 4C 

Het ijs van crémerie François was super lekker. - Lore 4C 

 

             

  



VLAAMSE VELDLOOP 

 

Het mooie weer op woensdag 28 september lokte een 

honderdtal  sportieve jongens en meisjes van onze school 

naar het atletiekstadion van ‘De Ster’ voor een echte 

veldloop. De afstand van de veldloop varieerde van 700 

meter voor de jongste deelnemers tot 1100 meter voor de 

leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar.  

Gelukkig konden we beroep doen op enkele vrijwillige ouders om startkaarten te 

bedelen, naamkaartjes op te spelden en om te zorgen dat iedereen tijdig 

verzamelde aan de tent.  Voor de wedstrijd werden onze sportievelingen 

opgewarmd door Jentho Rooms ( lid van de atletiekclub ) en de leerkrachten. Een 

goede opwarming is immers noodzakelijk voor een wedstrijd.  

1100 deelnemers van verschillende scholen uit Sint-Niklaas en omstreken streden 

voor de beste plaats in hun categorie. Ondanks de sterke concurrentie slaagden 

veel leerlingen van onze school er toch in, om op een goede plaats te eindigen. Dit 

natuurlijk met de nodige aanmoediging van klasgenoten, juffen en ouders.  

Tot slot kregen alle lopers een lekkere appel. Leuke foto’s kan je bekijken op de 

website van de school.  

Proficiat aan al de sportieve deelnemers! 

Dit is de top tien van onze lopers:  

1C Noens Nell                tiende plaats 

2C Rooms Jorden           derde plaats 

3B Peleman Griet           negende plaats 

4B Zaman Estee             zevende plaats 

5A Loir Elise                   tweede plaats 

5A Bosch Erin                vierde plaats 

6A Vermeulen Nele         eerste plaats 

6A Vandenbergh Yorben  vijfde plaats 

6B Rooms Jentho            eerste plaats 

 

  



SVS VOETBALTORNOOI 4 TEGEN 4 

                                                                 

Met maar liefst 7 ploegjes was onze school sterk 

vertegenwoordigd op het jaarlijkse SVS 

voetbaltornooi 4 tegen 4.  

Op de terreinen van White Boys Sint-Niklaas 

namen heel wat meisjes en jongens van het 

derde en vierde leerjaar van onze school deel 

aan het tornooi. De jongens speelden met 4 verschillende ploegjes in 

de competitie en de meisjes met 3 ploegjes.  

Elk ploegje kon rekenen op een gemotiveerde begeleider. Met dank aan 

juf Loes, juf Elise en meester Hannes.                                 We kregen 

ook de nodige hulp van 2 papa’s om alle ploegjes goed te kunnen 

begeleiden tijdens de wedstrijdjes. Waarvoor dank!  

Zowel bij de jongens als bij de meisjes merkten de leerkrachten heel 

wat spelvreugde en beleving op. De verschillende ploegjes van onze 

school supporterden ook voor elkaar. Super tof! 

De wedstrijden verliepen zeer vlot en werden in goede banen geleid 

door de vrijwillige scheidsrechters. Het tornooi werd afgewerkt in een 

zeer leuke en ontspannen sfeer waarbij spelplezier en fair-play centraal 

stond.  Een geslaagde namiddag! 

 

                                          

 

  



KALENDER  SPORTEVE EXTRA MUROS ACTIVITEITEN     SCHOOLJAAR 2016 - 2017 

 

Datum  Activiteit  voor wie? Gemeente  Plaats  

Woensdag  

28/09/2016 
Vlaamse Veldloop  1ste tot 6de lj. Sint-Niklaas De Ster 

Woensdag  

12/10/2016 
Voetbal 4 - 4  3de en 4de lj.  Sint-Niklaas 

Voetbalterreinen 

White Boys 

Woensdag  

09/11/2016  
Gymnastiekland 1ste en 2de lj.  Sint-Niklaas Sporthal Broeders 

Zondag 

20/11/2016 

Interscolaire 

Zwemwedstrijd  
1ste tot 6de lj. Sint-Niklaas Sinbad 

Woensdag 

23/11/2016 
Tafeltennis 5de en 6de lj. Sint-Niklaas 

Tafeltenniszaal 

Edelweis 

Woensdag 

23/11/2016 
Badmintoninitiatie 3de en 4de lj. Belsele Sporthal Klavers 

Woensdag 

25/01/2017 

Badminton dubbel 

 
5de en 6de lj. Sint-Niklaas Sporthal Broeders 

Woensdag 

15/02/2017 

Tussen vier vuren 

 
3de en 4de lj.  Sint-Niklaas Sporthal Broeders 

Woensdag 

08/03/2017 

Dans  

 
1ste en 2de lj.  Sint-Niklaas Sporthal Broeders 

Woensdag 

23/03/2017 

Netbal SVS 

 
5de en 6de lj.  Belsele Sporthal Klavers 

Donderdag 

13/04/2017 

Watermolen-tornooi 

 

1ste tot 4de lj. 

leerlingen die 

aangesloten 

zijn bij een 

voetbalclub 

Sint-Niklaas 
Voetbalterreinen SK 

Gerda 

Woensdag 

19/04/2017 
Voetbal 8 - 8  5de en 6de lj.  Sint-Niklaas 

Voetbalterreinen 

White Boys 

Woensdag 

03/05/2017 
Atletiek  3de en 4de lj.  Sint-Niklaas De Ster 

Woensdag 

07/06/2016 
Kidstennis 1ste en 2de lj. Sint-Niklaas T.C.Wase 

 



Aantal activiteiten voor een medaille op het einde van het schooljaar 

Eerste graad Tweede graad Derde graad 

voor een sportieve medaille 

minstens 3 activiteiten 

voor een sportieve medaille 

minstens 5 activiteiten 

voor een sportieve medaille 

minstens 5 activiteiten 

veldloop veldloop veldloop 

gymnastiekland voetbal 4 - 4 interscolaire zwemwedstrijd 

interscolaire zwemwedstrijd interscolaire zwemwedstrijd tafeltennis 

dans badmintoninstuif badminton dubbel 

kidstennis tussen vier vuren netbal 

 atletiek voetbal 8 - 8 

 

 

FAMILIENIEUWS … 

 

We verwelkomen … 

 

Lowie,  

een broertje voor Keana Vermeire, L6B 

 

 

We nemen afscheid van … 

Dhr. Hugo Schatteman, 

grootvader van Ylana Dewulf, K2C 

Dhr. René De Geest,  

grootvader van Chloe (L6A) en Merel Van Goethem (L4C), 

van Vincenzo (L1C),  Belle(K3A) en Niels Schelfout (K1D) 

 

 

 

  



KALENDER  NOVEMBER  2016   

Di  1    

Woe  2 

Do  3 

Vrij  4 

Za  5 

Zo  6 

Ma  7 
Instapdag peuters  
Kriebelteam op pad 
Naschoolse sport ‘parkour’ – L4 

Di  8 
Kriebelteam op pad 
Oudercontact lagere school 

Woe  9 Gymnastiekland – Sporthal Broeders – L1 & L2 

Do  10 Oudercontact lagere school 

Vrij  11 Vrijaf – Wapenstilstand 

Za  12  

Zo  13  

Ma  14 
Huis van de Sint – L1 
Naschoolse sport ‘parkour’ – L4 

Di  15 
Alles met de bal – Waasmunster – L4 
Kinderparlement 
Personeelsvergadering – Geen studie – Wel opvang  

Woe  16  

Do  17  

Vrij  18 Voorstelling ‘Horses’ in de Stadsschouwburg – L5 

Za  19 Start van de voorleesweek!   

Zo  20 Interscolaire zwemwedstrijd – Sinbad – L1 t.e.m. L6 

Ma  21 

Presentatiefeest  
Eucharistieviering - 9 uur Pastoor Van Arskerk  
Sherborne – KS en LS samen 
Naschoolse sport ‘parkour’ – L4 

Di  22  

Woe  23 
Badmintoninitiatie – Sporthal Klavers – L3 & L4 
Tafeltennis – Tafeltenniszaal Edelweis – L5 & L6 
Sherborne – KS en LS samen 

Do  24 
Kleuterboemeldag – Beveren - K3  
Sherborne – KS en LS samen 

Vrij  25  

Za  26  

Zo  27  

Ma 28 Naschoolse sport ‘parkour’ – L4 

Di  29  

Woe  30 Gazet Present  

 

 


