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       DEN BABBELAAR 

Schoolkrant De Zonnewijzer  

Een gunstig advies zonder meer 

In de eerste week na de krokusvakantie kregen we voor het eerst sinds 
2010 een schooldoorlichting. 
 
Drie onderwijsinspecteurs namen de 
hele week de tijd om alle aspecten van 
onze schoolwerking te leren kennen en 
te beoordelen.  En of je dat nu wil of 
niet, dat brengt bij de meeste collega’s 
toch wel enige stress met zich mee.  
Ook bij mezelf. 
 
De dame en de twee heren gingen grondig te werk.  Ze gingen  in ge-
sprek met alle betrokken partners: leerkrachten en directie, ouders en 
leerlingen.  Naast al deze gesprekken werden ook heel wat klasactivitei-
ten bijgewoond en ook documenten werden grondig bestudeerd. 
 
Aan het eind van de week kregen we ons rapport: een gunstig advies 
zonder meer!  Ofwel de beste beoordeling die je kan krijgen.  En of we 
hier fier over zijn! 
 
Betekent dit dan dat alles perfect loopt op onze school?  Tuurlijk niet, 
maar ons team is zich heel goed bewust van waar we mee bezig zijn en 
dus ook van onze groeipunten.  De inspecteurs formuleerden enkele aan-
bevelingen.  Die kwamen niet als een verrassing.  We waren er zelfs al 
werk van aan het maken, waardoor we van de inspectie alle vertrouwen 
krijgen om onze huidige werking verder te zetten. 
 
Wanneer ons verslag beschikbaar is, plaatsen we een 
link op onze website.  Zo kunnen jullie het zelf ook 
nalezen. 
 
Dit buitengewone positief resultaat is voor ons geen 
eindpunt.  We willen vastberaden en met bezieling op 
dezelfde manier blijven verder werken zodat we het 
label van een kwaliteitsvolle school met een blauwe 
strik errond (woorden van de inspectie om het positieve resultaat te 

beklemtonen) dag in dag uit blijven verdienen. 
 

Directeur Johan  
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Enkele leuke momenten: 
Kota: in de kota konden we veel liedjes zingen 
en dansen. 
Zwemmen: zwemmen was heel tof. Er waren 
discolichten, muziek en er lag een springkussen 
in het water. 
Gaia Zoo: Woensdag was het een warme dag, 
daarom konden we genieten van de zon en de 
dieren. Je kon de dieren voederen en aaien. Je 
kon ook allerlei dingen ontdekken. 
Vrije tijd: bij de vrije tijd kon je rusten, bui-
ten spelen of binnen spelen.  
Witte T-shirt: deze konden we versieren met 
de blauwe klassen als herinnering. Je kon er 
lieve woorden op schrijven en je naam. 
Startspel: allerlei verschillende opdrachten 
tegen elkaar.     Koningsblauw: Lucca en Iliana 
 

HOe LEER JE IEMAND BETER KENNEN ? 

 
De klas Abrikoos leerde 
vragen stellen om ie-
mand beter te leren 
kennen.  We mochten  
dan eens gaan oefenen 
bij de kinderen van Li-
moen. Sommigen  
moesten de angst een 
beetje overwinnen, maar daarna ging het er wel 
gemoedelijk aan toe. 
 

Super LEUKE BOSKLASSEN !  
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TALENT IN DE KLAS JASMIJN  

 

 

 

 

 

 

 

  Wouter en Seppe maakten      Adriaan maakte een knappe  

  een té gekke knikkerbaan!     constructie met K’Nex.  
    

        Maar….. 

Kijk eens hoe flink de kinderen van Jasmijn samenwerken? 
    Dat verdient de grootste duim! 

 

Wist je dat … 
 
-men van 670 blikjes één fiets 
maakt 
-spuitbussen (haarlak, deodo-
rant, …) die je naar jezelf richt 
thuishoren in de blauwe zak 
-men van 27 plastieken fles-
sen, 1 fleece trui maakt 
-dat er vanaf 1 april veel meer 
dingen in de PMD-zak mogen. 

MaNDARIJNORANJE NAAR IDM EN CONTAINERPARK  
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#kleingelukske 

OP DE PLANNING 

DATUM WAT? WIE? 

22/04 Paasmaandag = vrije dag Alle leerlingen 

01/05 Dag van de arbeid = vrije dag Alle leerlingen 

05/05 Schoolfeest Alle leerlingen 

06/05  Lokale verlofdag Alle leerlingen 

!! 14/06 !!   DATUMWIJZIGING   SCHOOLREIS  ALLE LEERLINGEN 

WIST-JE-DAT ... 

In de leraarskamer ligt een schriftje waarin kleine momentjes van ge-
luk in genoteerd worden.  Hier een selectie van de afgelopen weken. 
 
• Kunnen meerijden met mijn lieve collega’s. 
• ‘Gepakt’ door mijn collega’s: fantastisch filmpje en gedichtje gekregen 

op de dag van de directeur. 
• Joepie!  De nieuwe website staat online.  Echt knap! 
• Collega die spontaan vervanging overneemt. 

• De deur van de buitentoiletten van de eerste keer op slot krijgen.    
• Met de fiets naar school en goed geladen.  Een vriendelijke Alexis komt 

vragen ‘Juf, kan ik je helpen?’ en brengt spontaan mijn fiets naar het 
fietsenrek. 

• Onze keuken die blinkt dankzij Nathalie en Elies.  Bedankt poetsteam. 
• 1000 vind-ik-leuks voor onze Facebookpagina.  Woe-hoe! 
• Tegen een glazen deur lopen op de eerste dag van de bosklassen en 

gelukkig voor Fiona: geen gebroken neus. 
• Meester David die een klein ongelukske uit het zwembad in Maasme-

chelen opvist.  Wat een held!    
• Leuke decoratie in de leraaskamer.  Merci, juf Bernadet, voor de gezel-

ligheid. 
• Grappige verspreking in Kersenrood: Hatsjoe!  Sorry, mijn neus moest 

hoesten. 
• Zeer geslaagd koffiehuis.  Dankjewel voor wie er was en duizendmaal 

dank voor alle aangeboden hulp. 
• Schooldoorlichting met gunstig verslag zonder meer.  Dat is geen klein 

gelukske, dat is dik verdiend.    

... de leerlingen van de hoogste klassen 43 pakjes stiften 
van Damiaanactie verkochten?  
 Dank je wel!  

       … Anders zijn, heel normaal is! 
          #STEUNKOUSEN 

 


