
Wilsele, 19 juni 2022 

 

Beste ouders,                                                                                                                          

 

Schoolnieuwtjes vanuit de Bosstraat! 

Het laatste trimester loopt op zijn einde.  We kregen, tijdens dit trimester, terug groen licht om er weer op uit te 

trekken.  Wat een opluchting!  We hebben alle kansen gegrepen en volop genoten.  

Het zorgteam zorgde ervoor dat onze leerlingen in maart deelnamen aan de Kangoeroewedstrijd.   Tijdens deze 

wedstrijd ervaren de leerlingen dat wiskunde, op elk niveau, leuk en uitdagend kan zijn.  Ook dit jaar vielen heel wat 

leerlingen in de prijzen.  Wij zijn erg trots op AL onze kinderen.  Elke deelnemer heeft een leuk diploma ontvangen. 

Wij hopen volgend jaar terug met een grote groep kinderen deel te nemen.  

                          

 

Een heel aantal weken geleden hebben we in onze school nieuwe leerlingen, met andere thuistaal, mogen 

ontvangen.  We zijn blij dat we hen een veilige haven kunnen bieden.  We hebben onze focus eerst en vooral op 

welbevinden gelegd, zodat ze een warm thuisgevoel kregen.  Ondertussen merken we dat ze al heel wat bijgeleerd 

hebben.  De kinderen begrijpen ons al beter en spreken al een mondje Nederlands. 

 

 

Om hen te ondersteunen 

gebruiken we verschillende 

materialen, zoals dit 

memoryspel.   

 

 

  

 

Ook ontwikkelden we verteltassen om mee naar huis te 

geven.  De prentenboeken en bijhorende opdrachten 

zorgen ervoor dat ook thuis het Nederlands beluisterd 

en geoefend kan worden. 

 

                             

 

 



Op woensdag 1 juni konden onze kleuters zich sportief uitleven tijdens de kleutersportdag. Enkele leuke activiteiten 

stonden op het programma: springen op springkastelen, rijden met speciale fietsjes, bouwen met grote zachte 

blokken, stappen op allerlei stapstenen… 

Dank aan de juffen en enkele mama’s voor de hulp en de begeleiding.  Door deze helpende handen beleefden de 

kleuters een onvergetelijke dag.  

 

                               

 

We werkten, met de hele school, een week rond de verhalen van Toon Tellegen.  De kinderen konden kennis maken 

met zijn filosofische dierenverhalen. Naast het lezen en bespreken van deze prachtige verhalen, werden er in het 

vijfde leerjaar ook muzische activiteiten georganiseerd.  

De kinderen verwerkten hun foto in een kunstwerk met zichzelf en een dier in de hoofdrol.  Ze gebruikten 

verschillende materialen om hun kunstwerk te maken.  

 

 

Beide klassen van het vijfde leerjaar namen deel aan de 

wedstrijd van Whizzkids i.v.m. wiskunde. Beide klassen zijn tot 

in de finale geraakt. Wat een knalprestatie!  De finale ging door 

in Walibi.  Beide klassen hebben het ongelooflijk goed gedaan, 

met als kers op de taart een derde plaats voor het vijfde 

leerjaar A. 

 

 

 

Het eerste leerjaar nam op donderdag 19 mei deel aan de 

Outdoor Education Day.  Wat waren we blij en enthousiast 

om erop uit te trekken.  We namen de bus naar het 

provinciaal domein om daar de nieuwe speeltuin uit te 

testen! Wat een plezier! Na onze duurzame picknick hebben 

we een mooie wandeling naar Hal 5 gemaakt. Ook daar 

kregen onze benen geen rust, want er stond nog een heus 

klimparcours op ons te wachten! De kinderen genoten met 

volle teugen van alle buitenactiviteiten. 

 



Nieuwpoort - Zeeklassen van 7 tot 10 juni voor de leerlingen uit het derde en vierde leerjaar.  

Wat keek iedereen uit naar de zeeklassen, zowel de kinderen als de leerkrachten.  Bij het vertrek was het 

opmerkelijk stil, zowel ouders als de kinderen waren wat zenuwachtig, 4 dagen naar zee, weg van het thuisfront. 

Na een zeer vlotte busreis kwamen we in Nieuwpoort aan waar de zon ons stond op te wachten.  Iedereen kreeg zijn 

kamer toebedeeld en na het middagmaal kwam de zware klus nl. de bedden opmaken. 

Het zweet liep van onze rug, de schelpjeswandeling kwam als geroepen.  We werden wijzer over welke schelpen er 

allemaal te vinden zijn. Ook de kwallen waren van de partij.  Een stevige regenbui zorgde ervoor dat we voor een 

eerste keer goed nat werden maar dat kon de pret niet bederven. 

Na het heerlijke avondmaal stond er nog een avondwandeling op het programma waar we nog eens konden lopen 

op het strand, wandelen op de pier en enkele kunstwerken konden bewonderen.   

Woensdag stond de daguitstap naar Sealife voor de deur, monden vielen open van bewondering.  Zo veel mooie 

vissen, zeehonden, zeeleeuwen…  De meeuw maakte het niet zo gemakkelijk om onze sandwiches op te eten maar 

gelukkig hadden we onze meeuwentemmer mee, meester Robin, die zijn sandwich afstond aan de meeuw zodat we 

rustig konden verder eten.  Een dag om niet snel te vergeten. 

Donderdag werden we rond en in de vismijn gegidst, weer heel wat wijzer geworden.  De namiddag werd een heel 

groot succes, strandspelen en go-cars, de pret kon niet op.  We gingen enkel met de voeten in zee. De enkels liggen 

voor sommige kinderen wel heel hoog ;-).  De avond werd afgesloten met een dansparty, de juffen en meesters 

smeerden hun kuiten om zich te wagen 

aan de snelle danspassen.  Feest! 

Vrijdagochtend nam gids meester Rudi ons 

nog mee naar de Ganzepoot en het Albert 

1 monument.  Het werd snel duidelijk 

waarom de Ganzepoot zo belangrijk is 

geweest tijdens WO I. 

Het was een leerrijke en zeer fijn week aan 

zee.  De kinderen hebben zich goed 

kunnen uitleven en de meesters en juffen 

kijken terug op een meer dan geslaagde 

week. 

 

 

 

 

Vriendelijke groet, 

Schoolteam “De Bosstraat” 

 


