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Eerst en vooral wil ik alle kinderen, ouders en grootouders een 

gelukkig Nieuwjaar wensen, maar bovenal een goede 

gezondheid. Want dit is met geen geld te koop! 

We zijn amper een weekje gestart na de kerstvakantie en alle 

activiteiten zijn weer volop van start gegaan. De kinderen 

vinden stilaan hun klas- en schoolritme terug, de leerkrachten 

bruisen volop om elke leerling een stap verder te krijgen. 

Het hele schooljaar door wordt er heel wat energie gestoken 

om aan een positief klas- en schoolklimaat te werken zodat 

alle kinderen zich aanvaard en gewaardeerd voelen. Binnen 

onze school staan 3 waarden centraal, namelijk: respect, 

verdraagzaamheid en waardering voor elkaar.  

We hechten heel wat belang aan het preventief werken om 

pesten te voorkomen; dat wil zeggen: zorgen dat de kinderen 

zich goed voelen in de klas en op school, hen leren samen 

werken en spelen, hen stimuleren tot positief denken en een 

positief zelfbeeld ontwikkelen… m.a.w. zorgen dat iedereen 

verbondenheid, veiligheid en vertrouwen voelt op onze school. 

Toch zullen pesterijen nooit helemaal verdwijnen. Ons 

pestactieplan hebben we uitgebreid besproken met alle 

leerlingen van het 4e, 5e en 6e leerjaar. Het plan wordt visueel 

voorgesteld op de speelplaats, in de gang… 

Samen met de leerlingen, leerkrachten, ouders, CLB, 

zorgcoördinator en directie proberen we dit positief aan te 

pakken. Communicatie en dialoog zijn hierbij belangrijke 

sleutelwoorden. 

Samen maken we er werk van! 

 

Phililppe Soens 

Directeur 

 

 

        WOORDJE VAN DE DIRECTEUR  



Op maandag 7 november 2016 stelden de kinderen van het 5de leerjaar 

het maandpuntje van de sociale vaardigheden voor. Het 

aandachtspunt voor de maand november was: ‘Anderen respecteren 

en waarderen’. 

We keken met z’n allen naar een extra editie van het middagjournaal op 

tv. Na de begintune van het  journaal verscheen een nieuwsanker met 

de mededeling dat Landegem in rep en roer stond. Er waren namelijk 

twee protestbetogingen aan de gang. Gewapend met borden en 

spandoeken met daarop allerlei slogans tegen pesten, trok een eerste 

groep  door de straten. Ze scandeerden: ‘Pesten nee! Daar doen we 

niet aan mee’. Ze wouden  iedereen laten zien en horen dat pesten niet 

oké is! Pesten doet een andere verdriet dus doen we dat niet!  De 

boodschap van deze kinderen was duidelijk! Zeg stop tegen pesten! 

Pesten hoort niet thuis op school! 

Op dat zelfde ogenblik was er een tweede optocht bezig. Deze groep 

actievoerders wou ons met borden en spandoeken duidelijk maken dat 

iedereen erbij hoort, dat we respect voor anderen moeten hebben. Dat 

iedereen de moeite waard is; dat niemand mag uitgesloten worden 

omdat die te groot of te klein, te dik of te mager is, een bril draagt of een 

beugel, een andere huidskleur heeft,… We zijn allemaal jongens en 

meisjes die anders zijn met elk onze eigen kwaliteiten. Wie je ook bent, 

wat je ook kan, je hoort erbij! Zij scandeerden de slogan: ’Ik, jij, hij of zij, 

iedereen hoort erbij!’ 

 

De twee groepen  

kwamen elkaar tegen 

en smolten samen. Ze 

zongen samen nog het 

complimentenlied. 

Geef elkaar geregeld 

een compliment, dat 

doet deugd! 

Een reporter ter plaatse 

bracht een live verslag 

en interviewde enkele 

actievoerders. 

       SOCIALE VAARDIGHEDEN ‘PESTEN’ 

In het 1e leerjaar werden de grootouders traditiegetrouw 

uitgenodigd voor een open klasnamiddag. In kleine groepen 

volgden de grootouders samen met hun kleinkind een circuit 

van 7 locaties. Door de verschillende opdrachten leerden ze 

hoe kinderen van nu leren. 

Hier volgen de fijnste momenten volgens de kinderen. 

 

In het lokaal van Kadeeke vertelden de grootouders van 

vroeger. Opa bekeek oude foto’s van Landegem. Er waren 

oude voorwerpen. 

Wij vonden de serre leuk omdat we dingen moesten voelen 

met een blinddoek aan. Bij de juf hadden we geleerd van de 

vijf zintuigen en die moesten we hier gebruiken. Die 

voelballonnen van juf Sara lagen er ook! 

 

Mijn meme zat in de kunstzoekboeken te kijken en ik speelde 

met mijn vriendje op de voelmat. Dat boek van Calder met 

die draad vond ik grappig. 

Ik heb zelf ook een gezicht in één lijn getekend op een leitje! 

 

Terwijl de oma’s en opa’s koffie dronken met taart mochten 

wij in de zoekboeken kijken. Wij kregen ook een drankje hoor! 

In de boveneetzaal waren er veel oude spelen van hout. 

Sommige spellen waren moeilijk maar mijn pepe heeft  veel 

gelachen. 

 

In de taalklas heb ik mijn oma voorgelezen uit een leesboekje. 

We hebben ook een blaadje gemaakt met gekke zinnen. Mijn 

oma zei een woordje en dat moest ik dan op de lei schrijven. 

In de rekenklas maakte ik een rekenpuzzel. 

Ik vond de splitsspelletjes met de buizen heel leuk! 

In de computerklas werken was plezant omdat oma me hielp. 

 

Oma vond mijn geluksdoosje mooi! Mijn Picasso gezicht was 

goed gelukt maar wel een beetje gek. Opa kon de 

magneetpuzzel van mijn gezicht direct maken! 

       BEZOEK VAN DE GROOTOUDERS 



Kerstactie  

Zoals ieder jaar hebben we half december terug onze Kerstactie 

gehad. We mogen ook dit jaar spreken van een groot succes. In 

totaal werden er iets meer dan 1300 dozen verkocht. Hierdoor 

bekomen we een enorme winst die iedere leerling ten goede komt.  

Via deze weg wil ik de leerlingen bedanken voor hun inzet. 

Uiteraard zijn jullie ‘ouders en familie‘ ook bedankt voor de aankoop 

van zovele koeken. 

Na enkele jaren zonder hebben we het Lotuspakket terug ingevoerd. 

Met succes. 

Nieuw waren de cuberdons. Deze vielen blijkbaar ook in de smaak. 

  

Wij zouden graag onze topverkopers onder de leerlingen nog eens 

extra willen vermelden. 

Dit jaar waren dit: 

 * Anna en Romanie Van den Berge (6de en 2de leerjaar) 

 * Merel, Auke en Oona Van Mulders ( 6de, 4de en 2de leerjaar) 

 * Sander Cocquyt ( 1ste leerjaar) 

 

Dikke pluim hebben jullie verdiend.  

BEDANKT!!!!!! 

Wij kijken al uit naar volgend jaar. 

 

 

Schaatsavond 

De enthousiaste schaatsers en supporters 

beleefden een leuke avond op de Gentse 

Winterfeesten. Er was veel schaatsplezier 

en dolle ijspret.  

Nog even napraten met een glaasje in 

één van de bars op de gezellige 

kerstmarkt in het pittoreske Gent rondde 

deze mooie avond af. 

Een aantal foto’s staat op de website van 

de school en op de Facebookpagina van 

het OC. Veel kijkplezier. 

         OUDERCOMITÉ  

We doen met onze klas mee aan een pilootproject 

'BOERDERIJonderWIJS', gesteund door de provincie Oost-Vlaanderen. 

Op dinsdag 8 november 2016 vertrokken we voor het eerst met de 

fiets vol goede moed naar het sierteeltbedrijf van Goderick 

Meuninck te Nevele. Het was koud en winderig weer. Het was een rit 

van ongeveer 5 km. Toen we binnenkwamen was het er lekker warm! 

De aanwezige brillen bedampten onmiddellijk. Er zijn op dit bedrijf 6 

verschillende plantensoorten. Het is de bedoeling dat we in totaal 6 

namiddagen leren over wat er in dit bedrijf van Goderick reilt en zeilt. 

Dat gebeurt weliswaar vakoverschrijdend. Dat betekent dat we er 

Frans, wiskunde, Nederlands... bij betrekken.  

Tijdens het lesgeven worden we opgesplitst in twee groepen. Een 

eerste groep krijgt les van sierteler Goderick en een andere van 

meester Geert. Halverwege is er een pauze. Dan krijgen we appelsap 

en een stuk fruit, ook terug dankzij de provincie! Daarna worden de 

rollen omgekeerd en krijgt dus de groep van Goderick les van de 

meester en omgekeerd. We zijn ondertussen al drie keer naar het 

bedrijf geweest. Ook in de pers is hierover een artikel verschenen. 

Ons volgend bezoek staat vast op 14 februari 2017. Je hoort nog wel 

van ons! Je kan ons ook volgen via onze website 

 http://6deleerjaargslandegem.weebly.com. 

  

  

       BOERDERIJonderWIJS 

http://6deleerjaargslandegem.weebly.com


       MEESTER OP DE FIETS 

Differentiëren op maat van elk kind betekent ZORG dragen voor elk 

kind. 

 

We stemmen ons onderwijs af op de onderwijsbehoeften van elke 

leerling. 

We helpen de kinderen te groeien op sociaal, emotioneel en cognitief 

vlak. 

Een positief school – en klasklimaat is dé basis om te komen tot leren.  

 

Vooreerst hanteren we de binnenklasdifferentiatie.  

 

* Differentiëren op basis van niveau betekent dat je de klas gaat 

opsplitsen in verschillende deelgroepen.  

 De manier waarop je leerstof aanbrengt ga je aanpassen aan het 

niveau van de leerling. Sommige kinderen gaan zonder instructie aan 

de slag, andere kinderen starten na een korte instructie en nog 

andere kinderen krijgen extra of verlengde instructie.  

* Tevens wordt gedifferentieerd in hoeveelheid leerstof en het tempo 

waarin taken moeten gemaakt worden.  

 Er wordt een onderscheid gemaakt tussen basis- en uitbreidings-

leerstof.  

* Het langer hanteren van materialen alsook van visuele 

ondersteuningen kunnen kinderen helpen om de leerstof vlotter te 

verwerken.  

Verder hanteren we het principe van de buitenklasdifferentiatie onder 

de vorm van team-teaching. Helpende handen in de klas en een paar 

extra ogen helpen de kinderen in hun groei naar ontwikkeling.  

Kleine groepjes buiten de klas alsook individuele ondersteuning biedt 

ruimte om in te spelen op de emotionele, sociale en cognitieve noden 

van elk kind.  

           ZORG = MAATWERK 

Op 8 en 10 november 2016 was het tijd voor 

‘Meester op de fiets’. Er kwam een lesgever van 

SVS om de kinderen in een uurtje heel wat 

vaardigheden bij te brengen zodat ze zich veilig 

kunnen verplaatsen in het verkeer. 

We startten met een controle van onze fiets. 

Daarna mochten de kinderen zelf aan de slag. 

Volgende opdrachten kwamen aan bod:  

op- en afstappen, vertragen-remmen-stoppen, 

oogcontact maken, bochten nemen, hand 

uitsteken, hindernissen nemen,…  

We kregen op dinsdag ook hulp van Tony, de 

papa van Thibo en Marthe. Een grote dank 

hiervoor!  

ZORG IS MAATWERK EN WORDT GEDRAGEN DOOR  

HET VOLLEDIGE SCHOOLTEAM! 



          DE SINT OP BEZOEK 

Op maandag 14 november  trokken  we met zijn allen naar de 

Klaproos voor een theatervoorstelling rond milieu. 

De  vrolijke cabaretier,  Jo de Rijck,  nam de kinderen mee in een 

verhaal  waarin  een bos  moest  klaargemaakt  worden  voor  een 

verjaardagsfeest ter ere van Sara. 

In dat bos lag nog allerlei afval dat natuurlijk eerst moest geruimd 

worden. 

Met de assistentie van kip Curry, de bekende kip van Belgium en 

Holland’s got talent, moesten de leerlingen het gevonden afval 

sorteren en in de juiste afvalbak storten. 

Op die manier werd op een interactieve en grappige manier - er 

kwamen enkele geslaagde goocheltrucs aan te pas - een 

educatief onderwerp, ‘Afval sorteren’, uitgewerkt. 

       THEATER & MILIEU 

De Sint was nog maar net op bezoek geweest en de kinderen werden al 

getrakteerd op een volgende verrassing. Alle brave kinderen van het 1ste 

leerjaar tot en met het 6de leerjaar werden verwacht in de sportzaal van 

Landegem. Daar stond al een heus theaterpodium geïnstalleerd. Met alle 

kinderen keken we naar de theatervoorstelling ‘Rock 'n Roll in Koningsland’ 

gebracht door de theatergroep ‘Jeuk’. 

Koning Prikkeldraad wou een groot feest organiseren voor alle kinderen uit het 

dorp. Cis De Nar had een mooi openingslied 

geschreven maar toen de koning dat wou 

brengen, bleef het stil. Koning Prikkeldraad 

was hierdoor erg geprikkeld. Maar door het 

enthousiasme, het dansen en het zingen van 

de kinderen kwam het gelukkig allemaal 

goed!   

Met groot ongeduld hebben we op vrijdag 2 december de Sint en Zwarte 

Piet verwelkomd op onze school. De spanning was al enkele dagen te snijden 

en zeker de kleintjes konden hun geluk niet op als de Grote Heilige Man de 

school binnenwandelde. Zwarte Piet was zoals altijd weer gezellig grappig en 

gooide rijkelijk het snoepgoed in het rond. Eerst kreeg de Sint een warm 

onthaal door de kinderen van het 1ste en 4de leerjaar, die samen vanalles in 

elkaar hadden gebokst: dansjes, versjes, liedjes… En ook de refter was 

prachtig aangekleed. De Sint had natuurlijk ook cadeautjes bij en sprak de 

kinderen allemaal toe, want hij had toch één en ander in zijn Grote Boek 

staan. Maar gelukkig hoefden er geen kindjes mee te gaan in de zak van 

Zwarte Piet… alhoewel… Er zaten ook nog andere klassen popelend te 

wachten op een bezoekje aan hun klas. Ook de 2de- en 3de-klassers hadden 

allerlei leuks voorbereid en werden ook 

beloond met heel wat mooie cadeaus. 

De passage langs het 5de en 6de leerjaar 

verliep eerder als een flitsbezoek, maar 

waren even welgemeend en warm 

onthaald door onze flinke kinderen. Na 

afloop hebben we met de hele school 

de Sint en zijn knecht uitgezwaaid 

onder het gekende ‘Dag, Sinterklaasje’! 

Tot volgend jaar en we beloven dat we 

flink zullen zijn op school! 

  MEESPEELTHEATER JEUK 



                      OVERLEVINGSPAD 

Aanleg van het ‘overlevingspad Renaat de Rudder’ 

 

Vorig jaar deed onze school mee aan de wedstrijd ‘Pimp je speel-

plaats’. Wij werkten een mooi plan uit waarbij het de bedoeling was 

om het erfgoed van Landegem te laten spreken op onze school. 

Jammer genoeg waren we niet bij de laureaten. Maar… ons project 

werd wel opgemerkt door iemand van Regionaal Landschap Meet-

jesland. Ook de provincie stond positief tegenover ons project. Ze 

vonden de link naar de lokale geschiedenis en cultuur ook super. Zo 

kregen we van de provincie een zeer mooi bedrag om ons project te 

verwezenlijken. 

Om ons plan (overlevingspad Renaat de Rudder) uit te werken, ge-

bruiken we voornamelijk natuurlijke materialen. Mensen van Pro Na-

tura zijn nu volop bezig om dit project tot een goed einde te bren-

gen. 

Binnen enkele dagen kunnen we het ‘Overlevingspad Renaat de 

Rudder’ officieel openen en openstellen voor alle leerlingen van de 

school. 

         PROJECTWEEK  

De zintuigen waren deze keer het thema voor 

de projectweek. 

We probeerden zoveel mogelijk te voelen, 

ruiken, zien, horen en proeven! 

‘s Ochtends moest er telkens samengewerkt 

worden om een leerkracht te helpen dat zintuig 

terug te vinden. Het 3e leerjaar zorgde voor een 

tof lied! 

Het blotevoetenpad zorgde ook voor leuke 

momenten en zo ondervonden we ook dat wat 

de ene een leuk gevoel vond, voor de andere 

helemaal niet zo was! 

We eindigden de projectweek met een 

doorschuifsysteem. Elke leerling mocht twee 

activiteiten kiezen en kon deelnemen aan 

workshops rond die zintuigen. 

Een boeiende ervaring! 

         LES DODE HOEK 

Op maandag 21 november waren de kinderen heel enthousiast toen er zich 

een grote vrachtwagen op de speelplaats parkeerde!  

De bestuurder kwam uitleg geven over de gevaren 

van de dode hoek. 

De leerlingen hadden hierover vooraf een filmpje be-

keken en al het één en ander over de dode hoek ge-

leerd. 

Elke klas maakte buiten kennis met de vrachtwagen en 

de bestuurder. 

De chauffeur polste eerst naar de ervaringen van de 

leerlingen. In geuren en kleuren vertelden ze wat ze 

allemaal wisten. 

Daarna kregen ze de opdracht zich te plaatsen 

waar zij dachten dat  de chauffeur hen niet kon 

zien. 

Na een leerrijke uitleg, volgde het moment waar 

alle leerlingen naar uitkeken: zelf eens in de vracht-

wagen klimmen! Als echte chauffeurs namen ze 

plaats achter het stuur. Zo ervaarden ze zelf waar 

de chauffeur hen kan zien en waar niet. 

Op het einde kregen ze nog de tijd om enkele vragen te stellen.  

Het was een boeiende en plezante voormiddag! 



       KALENDER 

JANUARI 

 
Maandag 9 januari:  

Attituderapport 

 

Woensdag 11 januari: 

SVS Ringstick 3e graad 

 

Vrijdag 13 januari: 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Maandag 16 januari: 

Voorstelling sociale vaardigheden 

 

Maandag 30 januari: 

Spelcarrousel 3e lj 

 

Dinsdag 31 januari: 

Toneel 2e graad 

FEBRUARI 

 
Woensdag 8 februari: 

SVS Tussen 4 vuren 2e graad 

 

Zondag 12 februari: 

Winterwandeling OC 

 

Maandag 13 februari: 

Toneel 1e graad 

Voorstelling sociale vaardigheden 

 

Dinsdag 14 februari: 

Stap 4 BOERDERIJonderWIJS 6e lj 

 

Woensdag 15 februari: 

Pedagogische studiedag 

 

Vrijdag 17 februari: 

Dikke truiendag 

 

Woensdag 22 februari: 

Oudercontact 6e lj 

 

Donderdag 23 februari: 

Oudercontact 6e lj 

Colin Cools (03.02.2017) L5 

Nioh Vlaemynck (04.02.2017) L2a 

Luna Everaert (07.02.2017) L5 

Julie Van Den Bogaert (07.02.2017) L2a 

Lennert De Praeter (09.02.2017) L1b 

Roxane Vanderbeken (11.02.2017) L3a 

Marthe Godart (14.02.2017) L4b 

Laure Wille (26.02.2017) L3b 

Maria Van den Broeck (18.02.2017) L6 

Jana Van Dorpe (18.02.2017) L1b 

Vincenzo Van Hecke (19.02.2017) L2a 

Bert Spanhove (21.02.2017) L1a 

Milo Haesaert (23.02.2017) L5 

Benedicte Rasemont (29.02.2017) L3b 

       BINNENKORT JARIG! 

Lore Van Landeghem (06.01.2017) L1b 

Preben Blondeel (07.01.2017) L2a 

Maxim Buysse (07.01.2017) L4a 

Ferre Plettinckx (08.01.2017) L3a 

Felien De Jaeger (15.01.2017) L1a 

Simeon Demeester (20.01.2017) L6 

Amber-Lynn Van Tornhout (22.01.2017) L6 

Britt Vandenbroucke (23.01.2017) L3a 

Levi Vandenbroucke (23.01.2017) L2b 

Mathis De Meyer (27.01.2017) L6 

Jade Van De Velde (27.01.2017) L5 

Lander Van Quickenborne (28.01.2017) L6 

Félien Himpe (29.01.2017) L3b 


