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NIEUWSFLASH 
‘Lek in dak kasteel te 

Sint-Oudemans-over-de-Heidegem…’ 
 

(lees meer op pagina 10) 



 

Een beetje zeevaarder kan wel tegen wat regen en wind maar wat onze leerlingen 
tijdens hun week zeeklassen in Cadzand bij wijlen te verduren kregen, zou zelfs de 
stoerste piraat benedendeks jagen. Gelukkig hielden beide leerjaren het droog 
wanneer ze met een omgebouwde mosselschuit uit de jaren dertig zeehonden gin-
gen spotten in de Westerschelde. Langsheen de Hoge Plaete lagen er wel tiental-
len! En ook het scheepvaartverkeer was indrukwekkend. We zagen schepen met 
duizenden containers aan boord. Het aansluitende bezoek aan het visserijmuseum 
in Breskens was heel leerrijk. De gidsen deden echt hun best om hun passie over 
te brengen op de kinderen. Vooral de aquaria met vissen, de collectie opgezette 
dieren én de oude visser die ons enkele knopen leerde maken, kregen de volle 
aandacht. 

Bij onze aankomst in het begin van de week viel het weer nog mee. Al vlug zaten 
we aan het strand voor een zandkastelenwedstrijd. Maar de groep die de volgende 
dag na het zoeken naar haaientanden te voet weer naar huis moest, kreeg de volle 
laag… En ook de fietsers werden de dagen die volgden niet gespaard. Drijfnat re-
den ze het verblijf Cadzandië weer op. Gelukkig wachtten daar onze verwarmde 
kamers en een douche. Plaats om onze natte kleren te drogen was er genoeg. En 
een kampvuur op woensdagavond kon nog net! 

De laatste avond was er snel. Het zesde leerjaar had een bonte avond voorbereid. 
Daarna amuseerde iedereen zich op de fuif. Zelden zong de hele bende zo uitbun-
dig mee zoals op het liedje ‘Leef’. Na de ‘top 3’ van de zelfgekozen nummers was 
het tijd om te gaan slapen. 

En tijd om naar huis te keren. Moe, maar voldaan! 

Het vijfde en zesde leerjaar. 



 



 

Naar jaarlijkse gewoonte vierden we feest voor onze grootouders. Dit jaar waren ze 
te gast in het “kinterimkantoor” met als thema: Later als ik groot ben. 

Zo werden volgende beroepen vertolkt in een dansje: kok, voetballer, bouwvakker, 
vrachtwagenbestuurder, piloot, brandweerman en dakwerker. 

Alle grootouders en ook de artiesten hebben er weer van genoten.  

Tot volgend jaar misschien in een nieuwe zaal. 



 

We zaten in de klas op WERELDDIERENDAG.  
Plots kwam Blueke tevoorschijn. 
De juf deed trucjes, ze waren heel cool. 
In de namiddag vertrokken we. 
Het was al heel leuk van in het begin. 
We maakten een tochtje aan de Dijle. 
We daalden af in het bosje en keken naar een omgevallen boom. 
Daar kregen we uitleg over. 
Tijdens de wandeling speelden we Cluedo. 
We wandelden door de modder en het slijk. 
 

Willem en Kas 

4B 



 

We vertrokken op school om 13.30 uur. Toen we uiteindelijk bij het kerkhof aankwa-
men, vertelde de juf wat we niet mochten doen en wat we wel mochten doen. De 
juf vertelde ook dat er meerdere mensen in een graf konden liggen maar dat was 
dan wel familie van elkaar. Sommige graven hadden een teken dat de mensen 
mee in de oorlog gevochten hadden. De meeste gestorven mensen waren hele-
maal niet vergeten en hadden bloemen voor hun graf. Wat ons wel opviel, is dat 
het telkens dezelfde soort bloemen waren, alleen in andere kleuren. Wat wel erg 
was, is dat er een paar kinderen op heel jonge leeftijd al gestorven waren. En som-
migen op 18-jarige leeftijd wanneer hun leven eigenlijk net begon. Er was ook een 
hele grote strooiweide waar de as van sommige mensen was uitgestrooid. Sommi-
ge assen werden in speciale kasten gezet. Er waren ook een paar graven die kapot 
waren. Sommige gestorven mensen hadden geen graf maar wel een steen. Een 
paar kinderen vonden hun achternaam op de graven. Het was een interessante 
leerwandeling maar soms werd je er ook een beetje verdrietig van.  

Noa en Soraya 4B 



 

3A kreeg in oktober bezoek van de oma en de opa van Eva Vuerstaek. Ze bleven 
meer dan anderhalf uur bij ons en vertelden honderduit! Ze hadden ook verschillen-
de voorwerpen en foto’s bij. Zo leerden we veel bij over het leven van vroeger! Er 
bestonden toen meisjesscholen en jongensscholen. Kinderen die kattenkwaad uit-
haalden, werden flink gestraft: aan de oren trekken, op de knieën zitten……. au! 
Vroeger mocht je zelfs niet linkshandig zijn, want dan sloeg de meester (of de juf) 
op je handen met een regel! Ze schreven met pennen die je moest vullen met inkt 
uit een potje! Ook gebruikten ze een lei, waarop ze schreven met een griffel. Ze 
speelden vroeger ook veel leuke spelletjes: met de bikkels, met de knikkers of ze 
lazen strips van Suske en Wiske! Er zijn ook zoveel uitvindingen gedaan in de loop 
der jaren: de wasmachine, de gsm of de computer bijvoorbeeld! Het is soms moei-
lijk om je voor te stellen dat die dingen er vroeger gewoon niet waren! Het maakt 
ons leven makkelijk, maar we leerden ook dat je ze niet nodig hebt voor een geluk-
kig en leuk leven! Bedankt aan de oma en de opa van Eva om tijd voor ons vrij te 
maken!  



 

03/12/2019  Medisch schooltoezicht voor 6B (op CLB). 
05/12/2019  Proefwerkenperiode in de lagere school. 
tot 13/12/2019   
06/12/2019  Sinterklaasfeest. 
10/12/2019  Medisch schooltoezicht voor wie afwezig was. 
13/12/2019  Bezoek aan Ursulinen Mechelen voor 6AB. 
   Soepdag (ouderraad). 
14/12/2019  Kerstmarkt. 
16/12/2019  Viering Welzijnszorg. 
   Moev: Doeland in Hofstade voor 4AB. 
18/12/2019  Kerstrapport. 
19/12/2019  Kijkmoment in 1KA voor nieuwe instappers. 
   Oudercontact. 
   Ouderraadcafé. 
21/12/2019  Kerstvakantie. 
tot 05/01/2020 
13/01/2020  ‘Handen vol hoop’-moment. 
14/01/2020  Infoavond voor nieuwe mensen. 
22/01/2020  Fruitschildag (ouderraad). 
23/01/2020  Gedichtendag. 
27/01/2020  Moev: American games voor 5AB. 
31/01/2020  Kijkmoment in 1KA voor nieuwe instappers. 
11/02/2020  Dikke truiendag. 
13/02/2020  Infoavond voor nieuwe mensen. 
15/02/2020  Dansfeest (ouderraad). 
21/02/2020  Carnaval + pannenkoeken (ouderraad). 
   Moev: Spring in ’t rond voor 6AB. 
22/02/2020  Krokusvakantie. 
tot 01/03/2020 

Dit zijn geplande nascholingen voor de komende periode. 
 
• Van knap lastig naar knap krachtig. 
• Meespelen en spelbegeleiding in hoeken. 
• Het gekaapte brein. 
• Werken met ‘Sprint’. 
• Schrijfmotoriek 3

de
 kleuterklas ‘Ik pen’. 

 
Er valt altijd ‘iets’ te beleven in onze school. 



 

Maak kennis met de secundaire scholen in onze regio. 
19 februari 2020 

In Technopolis van 14.00 tot 19.30 uur. 

De viering voor 3
de

, 4
de

, 5
de

 en 6
de

 leerjaar heeft plaats op 16 december om 9.00 
uur. 
Thema: Handen vol hoop. Uitkijken naar Jezus. 
Iedereen is van harte welkom. 
 
We worden ook allemaal uitgenodigd voor de viering op kerstdag 25 december om 
11.00 uur. 

Onze school werd onlangs door de VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde) be-
loond met een zilveren Verkeer op School-medaille. 
Wij kregen deze bekroning omwille van onze inzet voor verkeers- en mobiliteits-
educatie. 
Met de hulp van de verkeerswerkgroep van onze ouderraad kiezen we voor prak-
tijkgerichte aanpak van verkeerslessen, een aanpak die betere resultaten oplevert 
dan louter theorielessen in de klas. 
Het Grote Voetgangersexamen, De Grote Verkeerstoets, Het Grote Fietsexamen 
en de actie Helm Op Fluo Top zijn enkele initiatieven die sowieso in onze agenda 
staan en punten opleveren. 
Onze verkeersouders dragen hiertoe ook hun steentje bij. 
Ook jullie, ouders, kunnen hierbij helpen. Geef het goede voorbeeld in het verkeer 
en ondersteun onze initiatieven. We hebben immers allemaal de veiligheid van on-
ze kinderen voor ogen. 
Hartelijk dank allemaal. 

Weer 3 fiere oma’s: 

juf Kaat (1A) van kleine Hektor, juf Hilde (dir) van kleine Elena en juf Christel (kvz) 
van kleine Finn. 



 

• we jullie verwachten op onze kerstmarkt op 14 december. 
• we alweer ontzettend veel verloren voorwerpen hebben. Je kan deze bekijken 

tijdens het oudercontact van 19 december. Kledij die niet wordt opgehaald, 
wordt aan een goed doel geschonken. 

• brood- en koekendozen, drinkbussen zonder naam onherroepelijk verdwijnen 
in de afvalcontainer. 

• er op dinsdag 7 januari 2020 slechts nabewaking is tot 17.00 uur. 
• we weer met z’n allen fluo dragen. 
• jullie ontzettend veel gebruikte batterijen binnenbrachten, waarvoor dank. 

Beste kinderen, meesters en juffen van de Sint-Lambertusschool 

 

Ik heb een groot probleem. Het dak van mijn kasteel in Sint-Oudemans-over-de-
Heidegem is al weken lek. Elke dag moet ik met mijn Pieten emmers zetten om het 
regenwater op te vangen. Nu zijn alle emmers vol. Mijn bed is helemaal nat en de 
verwarming is ook nog eens uitgevallen. En een deftige loodgieter is niet te vinden. 
Gelukkig kwam ik vorige nacht, toen ik de daken aan het verkennen was, een ze-
kere meester Herwig tegen. Die vertelde mij dat hij overdag op een ‘werf’ of zoiets 
werkt, hier op deze school en dat hij als hobby ’s nachts dakconstructies uit de ou-
de tijden bestudeert als hij de slaap niet kan vatten. Toen ik hem mijn probleem uit-
legde, wou hij mij meteen helpen. Meester Herwig zal het oude dak van mijn kas-
teel inspecteren en proberen te repareren. Ondertussen mag ik in zijn busje sla-
pen. Dat busje zal hij in de prachtige tuin van jullie school parkeren, heeft hij ge-
zegd. Voor het paard van Sinterklaas is er te weinig gras. Maar daar had hij ook 
een oplossing voor. Juf Ingrid heeft een weide met lekker gras en een stal met vers 
hooi. Mijn paard mag daar blijven zolang ik met mijn Pieten in het busje van mees-
ter Herwig logeer. Misschien zullen we mekaar hier volgende week ontmoeten. Ik 
ga wel elke dag mijn paard bezoeken in de wei bij juf Ingrid. En ik moet elke dag 
naar de speelgoedfabrieken om te controleren of alle lijnen wel goed draaien. Het 
speelgoed moet immers tijdig klaargeraken. 

Misschien tot volgende week, lieve kinderen. En we zien mekaar zeker en vast op 
6 december. 

 

Met zeer genegen groeten 

 

Sinterklaas 



 

Magisch Muizen werd door de ouderraad georganiseerd op zaterdag 16 novem-
ber. In de namiddag konden de kinderen van een plastic fles een lampion knutse-
len. Daarna was het met z’n allen smullen van overheerlijke verse gehaktballetjes 
met appelmoes en brood. Toen het wat donkerder werd, namen we onze lampion-
nen en kwamen de huifkarren aan om de kinderen mee te 

nemen voor een wandeling door 
Muizen. Op elke kar werd er gezon-
gen onder begeleiding van enkele 
meesters en juffen of ouders. On-
derweg werd er gestopt om te wis-
selen zodat de wandelende kinderen 
ook eens mee op een huifkar kon-
den en hielden we halt voor een su-
perlekkere kom pompoensoep, met 
of zonder balletjes. Terug aangeko-
men op school kon iedereen zich 
verwarmen aan de vuurkorven en 
nagenieten met een warme choco-
melk, frisdrankje, pintje of een ver-
kwikkend glaasje jenever.  

Kortom een magische beleving voor 
de kinderen en hun ouders, grootou-
ders, familie en vrienden.  



 

Op 27, 28 en 29 november waren we weer met heel veel collega directeurs van het 
bisdom Mechelen-Brussel in Houffalize. 
Er werden weer zeer interessante werkwinkels aangeboden. 
Mijn keuze viel op: 
 
Blik op je school vanuit leerlingenevaluatie. 
Evalueren doen we om het leren van leerlingen te versterken. Maar er is meer. 
Niet enkel leerlingen maar ook leraren en scholen kunnen groeien wanneer leerlin-
genevaluatie op een goede manier wordt ingezet. In deze sessie gingen we na hoe 
de evaluatie van de leerlingen kan bijdragen tot de kwaliteit van de schoolwerking. 
Daarbij hadden we aandacht voor verschillende soorten evaluatie-instrumenten en 
een stappenplan om in scholen met de data uit de rapporten aan de slag te gaan. 
We zochten naar middelen om de reflectie van leraren en lerarenteams op het ei-
gen handelen te voeden. 
 
Werken aan een verbindend schoolklimaat. 
Deze sessie ging dieper in op de vraag waarom je als school zou inzetten op een 
verbindend klimaat en hoe je een verbindend schoolklimaat concreet kan imple-
menteren in de pedagogische visie, de kwaliteitsontwikkeling en de identiteitsvisie 
op school. We kregen een aantal kaders om te kijken hoe we die concreet kunnen 
inzetten in onze schoolwerking. 
En wat als het moeilijk loopt? Hoe kunnen we dan nog verbindend zijn…? 
Deze sessie gaf inzicht in do’s en dont’s van verbindend werken en de meerwaar-
de hiervan voor het schoolbeleid. 
 
Nieuwe autoriteit & geweldloos verzet. 
In deze sessie maakten we kennis met dit opvoedingsmodel én de specifieke toe-
passingsmogelijkheden ervan. De invulling en uitoefening van ‘autoriteit’ wordt bij-
na revolutionair anders. 
Aan de hand van filmpjes, voorbeelden en interactie probeerden we het volgende 
te verduidelijken: 
• De controle houden over jezelf als autoriteitsfiguur. 
• Er zijn geen ‘machtsposities’ maar opvoeders zijn gezagdragende toezichts-

houders. 
• Opvoeden doe je door waakzaam zorgend aanwezig te zijn. 
• Opgelegde regels worden indien nodig/mogelijk vervangen door afspraken. 
• De verantwoordelijkheid ligt bij het team en niet bij de individuele leerkracht. 
• Ouders maken ook liefst deel uit van het team. 
• Geweldloosheid voor alles: “Be the change you wanne see”. 
 
Het is voor directies echt wel een meerwaarde om hieraan deel te nemen. 
 
Hilde Massart 



 

Krokusmaaltijd 
van de Sint-Lambertusschool en chiro Muizen in zaal Rerum Novarum. 

De opbrengst is voor de kinderen van onze school en chiro. 
15 maart 2020 van 12.00 tot 13.30 uur en van 17.30 tot 19.00 uur. 

We verwachten jullie op het afgesproken uur op het oudercontact van uw kind in 

onze school. 

Mogen wij u vragen om de gesprekstijd van 10 minuten te respecteren. 

 

Instapklas 1KA en 1
ste

 kleuterklas 1KCD   eigen klas 

2
de

 en 3
de

 kleuterklas      polyvalente zaal 

1
ste

 lj + zorg        chalet tuin 

2
de

, 3
de

 en 4
de

 leerjaar      turnzaal 

5
de

 en 6
de

 leerjaar      eetzaal 

 

Leerkrachten bewegingsopvoeding, leerkracht  eetzaal 

technologie (na afspraak) 

juf Nicole (na afspraak)     chalet tuin 

 

Het is NIET de bedoeling dat kinderen bij deze gesprekken aanwezig zijn. 

Alvast bedankt. 

Goed om weten: kinderen spelen binnen de schoolmuren op verantwoordelijkheid 

van de ouders, uitgezonderd de kinderen in de naschoolse opvang. 



 

Van 18 tot en met 22 november was het op onze school “Voorleesweek”. In de 3
de

 
leerjaren waren er verschillende mama’s, papa’s en een oma die zichzelf opgaven 
om voor onze leerlingen te komen voorlezen! En…. het was super! Het was echt 
genieten van deze momentjes! Knusjes genesteld op kussentjes, luisterden we 
naar de boeiende verhalen en werden we meegenomen op vele avonturen! 
Bedankt!  

3A & 3B 



 

KERSTMARKT 
in onze school 

 
zaterdag 14 december 2019 
tussen 16.00 en 20.00 uur 

 
Met werkjes van onszelf… 

 
een babbeltje, warm ingeduffeld, gezellige drukte, 

 
originele geschenkjes kopen, rondkijken, lachen. 

 
Vuurkorven en lichtjes. 

 
Een mok dampende koffie, soep, jenever, warme wijn. 

 
Hamburger, hotdog, pannenkoeken. 

 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

Voor het nieuwe jaar wensen we jullie: 
Tijd om van de kleine dingen te genieten. 
Rust om stil te staan bij mooie momenten. 

Sterkte om tegenslagen te overwinnen. 
Vriendschap om je hart te verwarmen. 
Humor om wat somber is te kleuren. 

Een glimlach om elke dag mee te beginnen! 
 

ZALIG  
KERSTFEEST 

 EN GELUKKIG NIEUWJAAR 
 

vanwege het schoolteam 


