
nieuwsbrief 

 Woordje van de directeur 

 

  Vooreerst mijn beste wensen aan alle kinderen en hun familie! 

Van harte het allerbeste voor het nieuwe jaar, geluk in grote en in kleine 

dingen, maar bovenal een goede gezondheid.   

  Ons  jaarthema dit schooljaar is ‘KLEUR’. We willen er een 

kleurrijk schooljaar van maken. Daarom besloten de leerlingen van de leer-

lingenraad om enkele ‘kleurrijke’ initiatieven naar voor te brengen. Binnen-

kort zal onze overdekte speelplaats het bezoek krijgen van 2 kunstenaars 

die op de witte panelen heel wat kleur zullen toveren (graffiti). 

Er staat nog meer op het pro-

gramma: verven van de palen 

van de overdekte speelplaats, 

van de doelen, de vuilnisbakken, 

de deuren van de toiletten, … en 

bovendien zorgen we voor meer 

groen, kleurrijke bloemen en 

een klimmuur.  

Je ziet het, er leeft heel wat op onze school! 

Zo hebben de leerlingen, leerkrachten en de ouders iets om naar uit te kij-

ken voor een kleurrijk 2020. 

  Op maandag 6 januari 2020 zijn we op onze school gestart met 

een proefproject. Vanaf dan wordt de korte speeltijd in de namiddag opge-

splitst in twee speeltijden. Het eerste, tweede en derde leerjaar zal speel-

tijd krijgen om 14u10-14u25. Het vierde, vijfde en zesde leerjaar krijgt de 

speeltijd aansluitend daarna, 14u25-14u40. 



 

Elke maandag lezen de leerlingen van 

het 5
de

 leerjaar een half uur in stilte in 

een zelfgekozen boek. Tijdens de voor-

leesweek wilden we daar eens verande-

ring in brengen. Voorlezen, is immers 

leesplezier doorgeven aan jong en oud. 

Dus trok het vijfde leerjaar op maandag 

18 november 2019 naar de flinke jongens 

en meisjes van het eerste leerjaar om 

een half uurtje voor te lezen. Iedereen 

zocht thuis of in de bibliotheek naar leuke , boeiende voorleesboe-

ken. Ze namen een jongen of meisje bij de hand en zochten een 

gezellig plaatsje in de school om hun meegebrachte boekjes voor 

te lezen. Het halfuurtje was te vlug voorbij! Zowel de voorlezers als 

de aandachtige luisteraartjes waren zeer enthousiast en vonden 

het een aangename en leerrijke ervaring. 

We vinden het als school belangrijk dat de leerlingen veel ruimte hebben 

om beter te kunnen spelen. Wij zullen ook het speelgoed in de koffers uit-

breiden, zodat de leerlingen nog meer tot spel kunnen komen! 

We kijken uit naar deze nieuwe regeling en zullen deze dan nadien evalue-

ren. 

  Jullie zullen ook al gemerkt hebben dat de verkeerssituatie 

voor onze school de laatste tijd vaak heel gevaarlijk is door de werkzaam-

heden rechtover de school. Ondertussen is de communicatie opgestart 

tussen de aannemer, de stad Deinze en de school. 

De aannemer zal de gemeente en de school steeds verwittigen wanneer 

de werking van de vaste verkeerslichten vervangen zal worden door ver-

plaatsbare verkeerslichten. Er werd ook aangevraagd door de school om 

dan ook de verkeerslichten voor de voetgangers af te plakken. Ik probeer 

jullie zo goed mogelijk op de hoogte te houden van de wijzigingen. 

  Na de kerstvakantie mochten we een drietal nieuwe leerlingen 

verwelkomen. In het tweede leerjaar waren alle kinderen blij met hun 

nieuwe klasgenoot, Lukas. In het 5de leerjaar verwelkomden we Eva-Luna 

(zus van Lukas). En in het 6de leerjaar mochten we een stoel bijschuiven 

voor Carlotta. 

Wij, de leerlingen en leerkrachten, zijn blij deze nieuwe leerlingen te mo-

gen verwelkomen en hopen dat ze zich snel thuis zullen voelen in ons 

‘Wilgennest’. 

 

Directeur Philippe Soens 



 
 

De kinderen van het eerste en het vierde leerjaar zijn dit schooljaar 

gestart met muzieklessen. We leerden al heel wat bij door juf Veerle, 

een muziekjuf van De Kade in Deinze. Ze leert ons leuke liedjes zin-

gen op de juiste toon, spelen op een djembé, klanken nabootsen op 

boomwhackers,…  

Het werd nog leuker toen juf Veerle de handen in elkaar sloeg met 

Nerouz. Ze is mama van Evan (3
e
 leerjaar) en Sean (1

e
 leerjaar). Ze 

kan erg goed zingen en heeft veel gevoel voor ritme. Zij leerde ons 

een Arabisch lied. Na wat oefenen hadden we de Arabische zinne-

tjes onder de knie. Dit alles doen we samen met 6 mensen van de 

Vierklaver. Heel fijn om te zien hoe de kinderen hen helpen bij het 

zingen van de liedjes.  

Na al dat oefenen werd het tijd om onze muzikale talenten eens te 
laten zien.   
De nieuwjaarsreceptie op school was hiervoor het ideale moment. 
De kinderen zorgden voor een fantastisch mini-orkest waar iedereen 
van genoten heeft! 

Veerle De Potter is geboren in 

1976 en groeide op in Deinze. 

Toch heeft ze ook Landegemse 

roots (!) want haar grootouders 

hebben altijd in Landegem ge-

woond.  

 

Veerle volgde les in de muziekaca-

demie in Deinze (KADE oftewel 

KunstAcademie DEinze) waar ze 

de hogere graad dwarsfluit afsloot 

met grote onderscheiding. Vervol-

gens ging ze naar het Koninklijk 

Conservatorium te Brussel en stu-

deerde af als master in de muziek met grote onderscheiding 

voor dwarsfluit. 

 

 

 

Sinds 2000 geeft Veerle les in de 
KADE (dwarsfluit en muziekatelier) 
en dit schooljaar is ze verbonden 
aan het Wilgennest te Landegem als 
leerkracht muziek in het 1

ste
 en 4

de
 

leerjaar in het kader van het project 
Kunstkuur. 

CV juf Veerle 



6 december.. 
Een magische dag voor de kinderen! 
De brieven zijn zorgvuldig opgemaakt, tekeningen ingekleurd, 
schoentje klaargezet en dan begint het aftellen.. 
Op 5 december bracht de Sint een bezoek aan onze school, 
spannend! 
Hij trotseerde, samen met de Pieten, de koude om te genieten 
van de dansjes en de liedjes die de kinderen hadden voorbereid. 
De Sint bracht ook nog een bezoekje bij elke klas, om daar zijn 
cadeautjes en snoepgoed uit te delen. Er waren, gelukkig, alleen 
maar brave kinderen en blije gezichtjes! 
 

 

Met z’n allen naar de Sierk in de sporthal . 

De Sierk is een circus op kindermaat waar kinderen zich kunnen ont-

poppen tot ware circusartiesten met behulp van knuffels: gooien met 

diabolo's, balanceren op éénwielers, bengelen aan trapezes, even-

wichtlopen op het touwlopersparcours, kunstjes tonen in de tent, de 

clown uithangen in de piste, messenwerpen, ballen gooien, … teveel 

om op te noemen!  

De Sierk is een prachtig alternatief voor het klassieke circus! 

Bedenker en bouwer Kristof Gouwy is van opleiding kleuterleider, dus 
er is in de verschillende facetten van het optreden ook gedacht aan de 
allerkleinsten. De kinderen van Berenboot tot Wilgennest vonden de 
Sierk de max! 

De Sierk 



 

Victor is een gekke uitvinder. Als Victor zich 

goed voelt, gaat er een groen licht branden, als 

hij zich eens wat minder voelt, dan brandt er een 

rood lichtje. Onze leerlingen moeten zich vooral 

heel goed voelen op school, maar als het eens 

wat minder gaat, staat de juf altijd voor hen 

klaar.  

De leerlingen van het eerste leerjaar gingen  op zoek naar ‘groene’ en 

‘rode’ gedragingen, gedachten en gevoelens of naar aanvaardbaar en on-

aanvaardbaar gedrag zoals pesten. 

Op het einde van de voorstelling kregen zij allen een ‘goedgevoelmeter’, 

‘een goedgevoel latje’. Met deze mini Goedgevoel Machine kunnen ze 

tonen en benoemen wat ze voelen en denken.. Een zeer leerrijke en leu-

ke voorstelling! 

Theatervoorstelling 
‘Vluchtwegen’ 

 
Op woensdag 6 november konden de kinderen van het 5de leer-

jaar genieten van een theatervoorstelling uitgevoerd door het 

jeugdtheater ‘Kip met 

kop’. Het stuk 

‘Vluchtwegen’ is een 

krachtig hedendaags 

stuk over eenzaamheid, 

vriendschap en hoop. 

Het vertelt het span-

nende verhaal van An-

drea en Riva, twee kin-

deren die met hun fami-

lie op de  vlucht zijn 

voor het geweld en de 

groeiende haat van de omgeving in hun eigen thuisland. 

Met dank aan Lokaal Mondiaal Beleid LoWaZoNe dat deze voor-

stelling met steun van de provincie Oost-Vlaanderen gratis aan-

bood voor onze leerlingen. 



Bezoek van de grootouders 
in het eerste leerjaar 

In kleine groepen volgden de grootouders samen met hun 
kleinkind een circuit van 7 locaties. De kinderen vertellen zelf 
wat hen bijbleef. 

In de klas van juf Brenda vertelde mijn meme van vroeger. 
Opa bekeek oude foto’s van Landegem. Er was een knip-
blaadje van een heel strenge meester! 

In de serre mochten we zeepbellen inkleuren! En we maakten 
een hele grote engel door iedereen op elkaar te tekenen in 
verschillende kleuren. 

Mijn opa wou ook op de tafel liggen om de engel te zijn! 

Terwijl de grootouders koffie dron-
ken kregen ze veel soorten koek-
jes. 

Wij kregen ook een drankje hoor! 
En een koek! 

Er waren oude spelen van hout. 
Sommige spellen waren moeilijk 
maar we hebben  veel gelachen. Ik 
heb gebiljart met mijn opa! En ik 
speelde tafelvoetbal!  

In de taalklas heb ik met mijn oma een 
dictee op een leitje gedaan. We hebben 
ook een blaadje gemaakt met gekke zin-
nen. In de rekenklas was er een smartga-
me. Ik werkte met de flitskaarten! Wij be-
keken ook foto’s op het digitale bord. In 
de computerklas werken was plezant om-
dat oma me hielp. 

Oma vond mijn boekenlegger wijs! 
Het was een zwart wit foto waarop 
we doen alsof we een regenboog 
schilderen. En dat deden we ook 
echt! 



 

Op 19 november 

werden de leer-

lingen van ’t Wil-

gennest verwend 

op hun eigen dag. 

De werkgroep ge-

bruikte hiervoor 

ons jaarthema 

‘Kleur in ’t Wilgen-

nest’. De speel-

plaats kreeg kleur dankzij allerlei spreuken, doe-

opdrachten , kleurrijke kledij en versiering. Er werd ook 

gedacht aan sfeer en ambiance dankzij een streepje mu-

ziek. Onze kids waren in hun nopjes tijdens de heerlijke 

maaltijd, frietjes met frikandel. Enkele activiteiten zoals 

de spelletjes met de zesdeklassers, de fotozoektocht, 

schrijven met een kleur naar keuze,… maakten deze 

leerlingendag compleet! 

Leerlingendag 

De nieuwe vogel Kea van 'sociale vaar-
digheden' leert ons open te staan voor 
nieuwe dingen. Met het 6de leerjaar sta-
ken we daarom de handen uit de mou-

wen en bereidden nieuwe spelletjes voor 
die op de speelplaats kunnen gespeeld 
worden met alle leeftijden. Op de leerlin-
gendag werden de spelletjes aange-
bracht en reeds gespeeld. De kennisma-
king wierp meteen zijn vruchten af aan-

gezien vele spelletjes nu regelmatig ge-
speeld worden tijdens de speeltijden! 
Fijn! 

Op 23 november kwamen alle leerkrachten samen om een fantasti-

sche teambuilding te beleven.  

We startten met onze spieren op te 

warmen want de eerste activiteit was 

lachyoga. Het was een schot in de 

roos. We lachten ons een breuk!  

Van al dat harde lachen kregen we 

dorst. Een cavaatje was op z’n 

plaats.  

We gingen verder met een workshop 

djembé. 

Er werden leuke ritmes aangebracht en iedereen leefde zich uit. 

Daarna was het opnieuw tijd voor een heerlijk aperitiefje en een lek-

ker hapje. 

Als avondeten stond er spaghetti op het menu. 

De magen werden gevuld en er heerste 

een goede sfeer. 

Juf Julie en juf Flore organiseerden ten-

slotte nog een avondactiviteit. 

Ze deden zich voor als de inspectie 

waarbij de leerkrachten verschillende 

opdrachten tot een goed einde brach-

ten. 

De dag werd afgesloten met een verrukkelijk ijsje.  



De uitbaters van Ijsbaan Kristallijn weten het ondertussen 
wel: als die van ’t Wilgennest op het ijs verschijnen, schiet de 
sfeer-o-meter meteen naar MAXIMUM. Met 75 waren we op 
vrijdagavond 29 november 2019 om de schaatsen aan te 
binden. Zoals elk jaar weer een gevarieerde sliert deelne-
mers, gaande van regelrechte Elfstedentochters tot verras-
send accurate Bambi-imitatoren. 

 

Niveau is natuurlijk één ding, sfeer is van een heel andere 
orde. En dat zat behoorlijk snor, die dag.  Met dank aan de 
deejay die wat frivole deuntjes in zijn setlist smokkelde. Met 
dank aan de après-glace boven aan de bar. En uiteraard met 
dank aan alle deelnemers die de oproep om in fluo te ver-
schijnen, beantwoordden met allerlei fluo accessoires. Zel-
den was een schaatspiste zo verkeersveilig…    

Schaatsavond 

Als het jaareinde nadert maken niet alleen Sinterklaas en diens colle-
ga de Kerstman hun opwachting, maar ook Koning Calorie. Op zater-
dagochtend 14 december vertrok vanuit het hoofdkwartier van de Ko-
ning, de gemeenteschool ’t Wilgennest te Landegem, een kleine stoet 
wagens.  

Aan boord van die wagens: leerkrachten, ouders, leerlingen en een 
karrenvracht frangipanes, confituurtaartjes, Lotuskoekjes, brownies, 
truffels en pannenkoeken. Hun missie: alle lekkernijen veilig en met 
militaire precisie ter bestemming brengen. 

De jaarlijkse kerstactie van het oudercomité is een uitgekiende opera-
tie om al die heerlijke calorieën tot bij de juiste klanten te brengen. Dit 
jaar mochten we weer een enorme hoeveelheid koekjes leveren. Wat 
alleen maar betekent dat de leerlingen er nog maar eens in geslaagd 
zijn om heel veel mensen te overtuigen dat je met smullen de school 
kan steunen. De opbrengst van de kerstactie vloeit traditioneel terug 
naar de leerlingen. 

Met de opbrengst betaalde het oudercomité dit schooljaar onder meer 
de circusvoorstelling rond Sinterklaas en de kosten voor het project 
Kleur op school. Dat project kwam er trouwens op initiatief van de leer-
lingen zelf, via de leerlingenraad. Een eerste stap was het versieren 
van de speelplaats met de kleurrijke dopjesfiguren. De volgende stap-
pen in dit project volgen de komende maanden: zo wordt de speel-
plaats bijvoorbeeld een canvas voor een coole kunstenaar. Hou die 
speelplaats maar in de gaten!   

Heel veel dank aan iedereen die aan de kerstactie meewerkte en aan 
de honderden sympathisanten van onze school die een aankoop de-
den.  

Kerstactie 



Alles met de bal 

Op 21  november hadden we met 

het vierde leerjaar een sportieve 

dag. We mochten verschillende 

sporten uitoefenen met een bal. 

Van grote ballen tot kleine ballen, 

zware ballen en lichte ballen. Som-

mige ballen gingen snel, bij andere 

ballen gingen we dan weer traag te werk.  

We startten de namiddag met een opwarming en de ballenmarkt. Daar 

konden we proeven van verschillende activiteiten met verschillende 

soorten ballen. Na een versnapering en een slokje water, gingen we 

per groep aan de slag. Enkele teambalspelen stonden ons te wachten.  

De sportieve namiddag ging snel voorbij en rond 15 uur gingen we 

met de bus terug naar Landegem. 

Zoals je kan zien bij onderstaande foto’s hebben alle kinderen het 

beste van zichzelf  gegeven. 

Onder de noemer ‘STEM’ (Science, Technology, Engineering en 

Mathematics) mochten onze leerlingen van het zesde leerjaar pro-

grammeren met Lego WeDo. Snelheid was het thema. Zo moesten 

ze in groepjes een auto bouwen en zo snel mogelijk laten rijden. 

Van een uitdaging gesproken… Iedereen was supergemotiveerd 

om dit te verwezenlijken. 

Ook leren samenwerken 

kwam dus aan bod! Elk 

groepje deed uiteraard z’n 

best. Voor 6a waren Nina 

en Lore de winnaars, voor 

6b waren dat Marie en 

Saartje. Proficiat aan allen, 

maar een extra applausje 

voor deze duo’s! 

Legosessie 



Voor De Warmste Week werden heel wat handen uit de mouwen 
gestoken. Jules, Arend en Lars verkochten lekkere snoepjes ten 
voordele van de metabole ziekten. Zij wisten 153 euro op te ha-
len! Carole, Félien, Meike, Auke en Silke uit het  4de leerjaar bak-
ten dan weer ovenverse koekjes. Op hun beurt konden zij meer 
dan 100 euro schenken aan 
Bednet. Lillemarie uit het 6de 
leerjaar verzamelde rosse cent-
jes. Dit zorgde voor een verbluf-
fende som van 300 euro. Zij 
schonk het mooie bedrag aan 
Kom Op Tegen Kanker. Mooi om 
te zien dat de kinderen de han-
den in elkaar sloegen om voor 
anderen te willen zorgen. Daar-
bovenop een warme dankjewel 
aan alle lieve sponsors! 

Acties voor de 
warmste week 

Met de zesdeklassers 
sprongen we de trein 
op richting het Gentse 
museum 'De wereld van 
Kina'. We ontdekten al-
le geheimen van de 
bloedsomloop in het 
menselijk lichaam. Ook 
in de andere zalen over 
stenen, aardplaten, vo-
gels, de evolutie van de 
mens,... mochten wij 

onze neus binnen ste-
ken. Deze interessante 
zalen werden door ons 
heel grondig geïnspec-
teerd én enthousiast 
goedgekeurd! 



Voorstelling ‘Inuk’ 
 

Op donderdag 12 december 

mochten we met het derde leer-

jaar naar de voorstelling ‘Inuk’ 

van studio Orka.  

 

Inuk speelt zich af in een tot hotel 

omgebouwde elektriciteitscabine. 

Ooit was het een bloeiende zaak, 

maar inmiddels is het hotel in ver-

val geraakt.  

 

Het behang is verkleurd, het meubilair 

aftands, de elektrische bedrading ver-

ouderd en levensgevaarlijk. Gasten 

komen er al lang niet meer.  

Het verhaal begint met een woelig on-

weer. Door het onweer stranden een 

paar ongenode gasten in het hotel.  

Allen onderweg – tussen hier en daar 

– zoeken ze een schouder om tegen-

aan te leunen.  

 

Wij, de kinderen en leer-

krachten, genoten enorm 

van deze prachtige voor-

stelling! Een echte aanra-

der! 

 

Het oudercomité van ’t Wilgennest wenst u een gelukkig, mooi, uit-

bundig en kleurrijk jaar. De eerste schoolweek van het nieuwe kalen-

derjaar 2020 hebben we feestelijk ingezet met een receptie en een 

heus nieuwjaarsconcert. Want muziek brengt kleur in je leven.  

 

Bovendien hadden we dit jaar de eer om twee muzikale parels aan te 

bieden. De leerlingen van het eerste en vierde leerjaar mochten sa-

men met bewoners van vzw De Vierklaver hun muzikale beste beentje 

voorzetten. De voorbije maanden kregen zij begeleiding van KADE 

Podiumkunsten, de muziekschool van Deinze. Met zang en een paar 

welgemikte meppen op de djembé deden zij harten smelten.  

 

Dat deed ook Nassif Nerouz, de mama van Sean (1B) en Evan (3B). 

Zij hebben Syrische roots, en Nassif Nerouz zong een warme melodie 

in haar moedertaal. Het zal misschien toeval zijn, maar net op dat mo-

ment verscheen aan de natte winterhemel een regenboog. Muziek 

brengt inderdaad kleur. Het publiek en de burgemeester en schepe-

nen van de stad Deinze wisten de voorstelling heel erg te appreci-

ëren: iedereen werd bedankt met een hartverwarmend applaus.  

 

Waarna we overgingen tot het tweede deel van het programma: klin-

ken op het nieuwe jaar. Een activiteit die het oudercomité ondersteun-

de met warme soep en chocomelk, fruitdrankjes en een scheutje jene-

ver voor de achttienplussers onder ons. Schol en gezondheid! 



Verjaardagen!!! 
november  

  

Van Daele Eline 6/11/2012 

Van Heule Lore 10/11/2008 

Nevejans Juliette 11/11/2012 

Kurt Adoré 12/11/2010 

De Cock Jelle 14/11/2008 

Laforce Lena 14/11/2011 

De Mey Madelon 24/11/2011 

Van Heule Remi 24/11/2010 

Roose Axelle 26/11/2009 

De Smet Mauro 30/11/2011 

De Smet Mona 30/11/2011 

  

december  
  

Van Mulders Oona 2/12/2009 

Mestdagh Emile 3/12/2012 

Buyse Marie 4/12/2008 

Dhondt Juline 9/12/2012 

Van de Vondel Alicia 9/12/2009 

Logbo Lenny 10/12/2008 

Ashkzaran Arsalan 11/12/2009 

Verschuere Wannes 12/12/2013 

Himpe Eva-Luna 13/12/2009 

Van Daele Remi 16/12/2013 

Lintermans Lars 19/12/2011 

Lintermans Lena 19/12/2011 

Vanderbeken Marie 21/12/2012 

Van Acker Enora 22/12/2013 

De Keer Carole 31/12/2009 
januari  

  

Blondeel Preben 7/01/2009 

Lutfi Mahnaz 7/01/2008 

Aibesh Sean 8/01/2013 

Plettinckx Ferrre 8/01/2008 

Mirzaie Cheshmeh 
Arman 

10/01/2011 

Zurawel Maya 11/01/2013 

Smet Lukas 12/01/2012 

De Jaeger Felien 15/01/2010 

Coudenys emma 16/01/2012 

Geirnaert Milan 16/01/2013 

Aibesh Evan 18/01/2011 

Vlaemynck Lars 22/01/2012 

Vandenbroucke Britt 23/01/2008 

Vandenbroucke Levi 23/01/2009 

Himpe Lukas 26/01/2012 

De Vreese Chloë 29/01/2011 

Himpe Félien 29/01/2008 

Amberdjin Aymen 30/01/2013 

Hulpia Carlotta 31/01/2008 

Agenda 

03/02/2020 facultatief vrije dag 

04/02/2020 toneel “Softies” L1 

07/02/2020 attituderapport 

11/02/2020 OC om 20u 

12/02/2020 toneel “Dier” L5 & L6 

14/02/2020 rapport 3 

19-20/02/2020 oudercontact L6 

24-28/02/2020 krokusvakantie 

05/03/2020 uitstap Diksmuide L3-L4 

10/03/2020 toneel “De Waarheid” L4 

12/03/2020 Doe-dag VTI L6 

16/03/2020 pedagogische studiedag, lln. vrij wel opvang 

17/03/2020 American Games L5 

18-20/03/2020 plattelandsklassen L4 

24/03/2020 infoavond 3de kleuter 19u30 

29/03/2020 Eetfestijn 


