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       DEN BABBELAAR 

#KLEINGELUKSKE 
Iedereen is op zoek naar het grote geluk. Iedereen wil gelukkig zijn. Er is altijd een 
verlangen naar. Maar we vergeten al te vaak stil te staan en rond te kijken.  

Geluk is geen eindmeet dat bereikt kan worden, het is een optelsom van al de klein-
tjes onderweg. 

Het zijn niet mijn woorden. Ik citeerde enkele zinnen uit de inleiding van het boek 
#kleingelukske van actrice Lynn Van Royen. 

Dit bijzondere boekje verzamelt een reeks van kleine geluksmomentjes die herken-
baar zijn of je even doen glimlachen. 

Het boekje inspireert me om heel bewust wat meer stil te staan bij de 
#kleinegelukskes in mijn leven, zowel thuis als op school. Het is mijn goede 
voornemen om een aantal van die blije momenten te verzamelen en te delen. In onze 
leraarskamer ligt naast het boekje ook een schriftje. Wie dat wil mag hier zijn of haar 
leuke momentjes in noteren. Via Den Babbelaar zullen we ook elke keer enkele van 
deze kleine gelukjes met jullie delen. Hopelijk werkt het aanstekelijk en gaan we met 
zijn allen (nog) meer genieten van de dagdagelijkse dingen die ons blij maken. 

Ik wens jullie dan ook allemaal een 2019 toe vol met 
#kleinegelukskes.     

Directeur Johan 

SNEEUWGELUKSES IN MANDARIJNORANJE 
Joepie!!! SNEEUW!!  Grote verwondering bij het zien van 

de eerste sneeuwvlokken! 

TAFELS OEFENEN IN LENTEGROEN 
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KLANKGEDICHTEN VAN WATERBLAUW 

WAT BEELDT LENTEGROEN UIT? 

Merel en Loena drinken mimamimamelk.  

Ze lalalalalanden op de mamamamamaan en 

in Merelmerelbeke kijken ze naar de lulalulalucht. (Loena DC)  

 

Mimamimamama loopt in de momimomimodder,  

Mamemamememe kijkt naar de mamimamimaan.  

(Merel) 
 

Titatitatijger en kikakikakat eten titatitataart met kikokikoklauwen. 

Kikokikokoud in Kikakikakazachstan. (Shandro) 

 

Fluflofluflofluo FiFoFiFoFiona in de Lilalilalente. 

FoFuFoFufluiten in de lilalilales. (Zoë)  

Benieuwd wat ze 
uitbeelden?  Vraag 
het aan de leer-
lingen van Lente-
groen.  … want 

juf Amy weet het 
zelf niet meer ;) 

#KLEINGELUKSKE 
Een kleine selectie van wat onze leerkrachten noteerden in ons schriftje ... 

 Een leerling die me aangenaam verrast heeft bij het bezoek aan het OCMW.  Heel 
behulpzaam naar oudere mensen. 

 De kleuters van de BVA-wijk en hun juffen die onder de indruk waren van onze 
zangkunsten bij het sterzingen.  We werden hartelijk ontvangen. 

 Deel mogen uitmaken van een team dat grote verbondenheid toont met juf Joke en 
haar familie bij het afscheid van haar papa. 

 Proficiat Waterblauw en Violet: jullie mogen door naar de volgende ronde van 
Whizzkids! 

 Het gevoel dat je opnieuw een stapje vooruit gaat bij een serieuze bergbeklim-
ming: een leerling die kan aangeven wat hem heeft boos gemaakt (en dat an-
ders bijna nooit kan). 

 Op een afwezigheidsdocumentje lezen dat tante Roos op bezoek is geweest.    
 Blij met al dat lekkers op tafel (traktatie bij verjaardag)! 
 Een mama die op de info-avond zegt: ‘Ik ben toch zo blij dat ik voor de Zonne-

wijzer gekozen heb!’ 
 SOLD OUT – Voor het eerst in onze geschiedenis zijn we volzet (enkel type 9). 
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TECHNIEK IN KERSENROOD 
We werkten rond magnetisme. Via allerlei proefjes ontdekken we dat een 
magneet 2 polen heeft: aantrekken/afstoten. In hoekenwerk beken we hoe 

voorwerpen uit onze klas reageren op een magneet. 

 

          

 
 
 
 
 

Magnetisch  
       OF                  niet magnetisch? 

KEUKENPRINSEN– EN PRINSESSEN IN LIMOEN EN JASMIJN 
Op vrijdag 21 december gingen Jasmijn en Limoen in de keuken aan de slag. 
Ze maakten overheerlijke spaghetti voor zo’n 40-tal leerlingen en leerkrach-
ten.  En …. hij was overheerlijk!         
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OP DE PLANNING 
DATUM WAT? WIE? 

1/2 Pedagogische studiedag: geen school  

5/2 Sportactiviteit (MOEV): Alles met de 
bal 

Jasmijn en Grasgroen 

5/2 Spaardag voor de bosklassen Kinderen die sparen brengen centjes mee. 

8/2 Uitstap Volkssterrenwacht Armand 
Pien (Gent, 12u tot 15u15) 

Jasmijn 

12/2 Dikke truiendag  

15/2 Sportactiviteit (MOEV): Spelcarrou-
sel (Overmere) 

Mandarijn en Abrikoos 

18/2 Bezoek schoolverlaters aan  
Het Schoolhuis (buso) in Opwijk 

Schoolverlaters met mogelijks buso OV3 ad-
vies 

21/2 Verkeersles met de agent Zomerblauw, Koningsblauw en Limoen 

21/2 17u tot 21u: oudercontact met rap-
port 

Alle ouders (brief volgt) 

WIST-JE-DAT ... 
… Waterblauw en Violet in de derde ronde zitten van de Whizzkids-wedstrijd?  En 

let op!: dit is geen makkelijke wedstrijd hoor.  Goed bezig! 
… Kayli soms naar de wimperkapper gaat om haar wimpers kort te laten 

knippen?  Hahahahaha ..... 

   
 
 
 

FAMILIENIEUWS 

 
Luc D’haese, papa van juf Joke, juf van Grasgroen. 

Karel Van de Catsye, opa van Elize Faems uit Limoen. 
Veel sterkte! 

Yindee, een zusje voor Shandro uit 
Waterblauw.  Proficiat! 

OPHALEN BATTERIJEN 
Heb jij thuis ook heel wat lege batterijen? Gooi ze op 
school in de Bebat-box en help mee aan een beter milieu!  
 
Inzamelmoment:  
vrijdag 22/02/2019 


