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Beste lezer, 
 

 

Ik geniet! Echt waar. Na die veel te lange donkere periode met veel 

te weinig licht en warmte, is het eindelijk weer lente; schijnt 

eindelijk de zon. Een beetje uit de wind, mijn ogen gesloten, mijn 

hoofd ontvankelijk. Zo laat ik de zon op mijn gezicht schijnen. 

Genieten, met volle teugen de warmte opnemend, het licht zien 

dansen in de prille lentebloemen. De lucht voelt anders. De zon 

kruipt steeds meer naar het westen. Ik voel de vitamine D stromen 

in mijn bloed. Mijn hoofd wordt helderder. 

 

Alles herleeft, wat een wonder! De bomen krijgen frêle, jonge, 

frisgroene blaadjes, knoppen ontluiken, katjes aan de bomen, 

voorjaarsbloeiers pronken fleurig. Ik zie bloeiende forsythia, een 

tapijt van blauwe kousjes, tulpen en narcissen die zich warmen aan 

de zon. Nieuw lenteleven vertedert jong en oud. Hoe schattig toch 

die fluwelige lammetjes, wankelend op hun pootjes, hunkerend 

blaten om wat warme moedermelk. Hoe lief zijn die zachtgele 

kuikentjes, als piepende donsballetjes krieuwelend rond de kloek. 

Hoe aandoenlijk de groeiende buiken van fiere mama’s en trotse 

papa’s. 

 

Je zou zowaar vergeten dat ondertussen ook een smerige oorlog 

woedt in Oekraïne en corona ons nog steeds in zijn macht heeft. 

Energieprijzen halen week na week nooit geziene hoogterecords. 

“Meisjes mogen in Afghanistan niet meer naar school” haalt bij ons 

de kranten niet meer. En hoe moet het verder met het PFOS 

schandaal? Met de opwarming van de aarde en het lerarentekort? 

Ik mag er niet aan denken dat er straks geen meesters en juffen 

meer voor de klas gaan staan, of klasgroepen van 37 en meer...  

 

Ik moet die gedachte uit mijn hoofd zetten, vervangen door iets 

anders, iets vrolijks, maar vooral iets hoopvol.   
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Ik denk aan Pasen. Aan de chocolade-eieren en de paasklokken, 

paashazen en paaskuikens. (ja hoor, je mag best van al dat lekkers 

genieten!) Wat heeft Pasen met eieren te maken?  Het ei is bijna 

overal ter wereld symbool van nieuw beginnend leven, het teken ook 

van verandering (van ei naar kuiken) en van de opstanding (door de 

schaal heen breken) en is dus een uitgelezen symbool voor Pasen. 

 

Het ei symboliseert de 

kiem van hoop op een nieuw 

leven . Het ei heeft de 

kracht om het leven te 

schenken en door te geven.  

Ze zijn tekens van 

vruchtbaarheid en 

genezing. Ze zijn de kiem 

van nieuw leven. Door het 

eten van eieren, deelt men 

in dat nieuwe leven en in de 

levenskracht, door het in zich op te nemen. 

 

Met deze gedachte kan ik leven en hoopvol uitzien naar 17 april.  

 

Aan iedereen een k-ei-leuke paasvakantie toegewenst !! 
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Thema: “Anna verhuist, dozen in 1KS” 

De kleuters mochten bij de start 

van het thema dozen meebrengen. 

Natuurlijk was dit al spannend en 

wisten wij niet wat we allemaal 

zouden krijgen. De juf was al langs 

geweest in een schoenenwinkel en 

had mijn auto volgestopt met dozen. 

Het zou zeker wel lukken! Alles 

werd verzameld in onze dozenhoek. 

De eerste 4 kleuters gingen met 

veel enthousiasme op verkenning.   

Wat zat er allemaal in de grote 

dozen? Kan ik zelf in een doos 

kruipen? Kan die doos nog toe en hoe 

doe ik dat terwijl ik erin zit? 
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De juf had ook enkele 

bananendozen meegebracht en die 

hebben we omgetoverd tot een auto 

en een vliegtuig.  

Gedurende de twee weken mochten 

ze hiermee in de gang vliegen of 

rondrijden. 

 

 

 

 

We oefenden het verhuizen zelf. 

De juf had 4 dozen gemaakt, alles 

in 1 doos van de autohoek, de 

poppenhoek, de knutselhoek en de 

autohoek.  
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We mochten een doos 

sorteren waar alles door 

elkaar was gegooid.  Anna 

had het ons zo geleerd. De 

dozen vullen met de dingen 

uit eenzelfde kamer en niet 

door elkaar. We hebben dit 

dan maar eens geoefend. 

We plaatsten dozen van 

groot naar klein op elkaar, 

er werden torens gebouwd. 

De kleuters hebben er echt heel veel plezier aan beleefd en dit 

thema is zeker voor herhaling vatbaar! 

De kleuters uit de lieveheersbeestjesklas en juf Ann. 

Nog enkele sfeerbeelden van onze kapoenen! 
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Poëzieweek 
 

De leerlingen van 1B maakten een klasgedicht a.d.h.v. 

fantasiedobbelstenen. 

 

 

 
  

Er was een gezin, 

       ze aten graag kip. 
 

Ze hadden veel appels, 

         die lagen op de wip. 
 

De koning kwam eten  

    en zei: “smik, smak, smok.” 

 

Jullie verdienen 10 sterren 

    voor de kok! 
 

Dan ging de koning 

     in de bergen kamperen. 
 

Daar zagen ze kikkers 

  en dat waren deftige heren. 
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MOEV: Fit en Hip met Luuk (6LS) 

Dinsdag 15 februari was een sportieve dag voor ons. Onze klas 

werd in twee groepen verdeeld. We doorliepen verschillende 

activiteiten via een doorschuifsysteem. Hieronder lees je enkele 

leuke sporten: 

• Zo hard mogelijk een penalty schoppen. De snelheid werd 

gemeten. 

• Opflitsende lichtpalen zo vlug mogelijk 

aanraken. 

• Rugbybal zo snel mogelijk op kegels 

plaatsen.  

• Het juiste kleur zo vlug mogelijk 

overbrengen. 

• Zo veel mogelijk ballen in openingen van een 

opblaasbaar doel schoppen. 

• Keepers op een springkasteel bekogelen 

met ballen. 

• Raadsels i.v.m. voedingsdriehoek oplossen 

en het kaartje op de juiste plaats overbrengen. 

• Vier op een rij vormen 

 

We vonden het echt KEI-leuk om na die lange en vervelende 

coronaperiode met onze klasgroep iets ontspannend te doen.  

Alex en Wout 
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MOEV  (6LS) 
 

Op 15 februari zijn we met 6B en 

6A naar de sporthal geweest om 

een sportactiviteit te doen.  

We werden verdeeld in 2 groepen 

en werkten in een 

doorschuifsysteem. In elke groep 

was 1 kapitein. Het was heel tof en 

de monitoren waren ook heel lief. 

We hebben verschillende sporten gespeeld, zoals: rugby, voetbal, 

tikspelletjes, … 

 

Louise en Fien (6B) 
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KDOOS (6LS) 
 

Iedereen keek er naar uit om wat meer te weten te komen over het 

secundair onderwijs.  

Het was een heel leuke en 

leerrijke dag. Met een leuk en 

uitgebreid bordspel leerden we 

het secundair onderwijs beter 

kennen. Mevrouw Boone hielp ons 

met uitgebreide info de nieuwe 

termen beter kennen. Ook waren 

we onder de indruk van het mooie 

bordspel gemaakt door de 

leerlingen van het Bernardus Technicum. Kort samengevat: er 

ontbrak niets en het was een leuke en leerzame activiteit. 

Leon, Viktor en Kaat (6B) 
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Windmolen op zonne-energie maken en KDOO-spel 

Volgend jaar gaan we naar het secundair onderwijs. Het kiezen van 

de juiste studierichting is niet gemakkelijk. Daarom mochten we 

het gezelschapsspel KDOOS in de klas spelen. Aan de hand van 

vragen en filmpjes maakten we kennis met de Bernardusscholen. 

Samen met een techniekleerkracht maakten we ook een windmolen 

op zonne-energie. Hieronder lees je enkele reacties van onze klas. 

 
Leerrijk!  

Interessant!  

Ik kijk er naar uit om de overstap te doen.  

Nu begrijp ik beter wat je allemaal kan doen.   

Super tof spel. 

Het kriebelt om nog  meer van die dingen te maken.  

Dit was echt mijn ding!  

Bernardusscholen hebben een groot aanbod!  

Nu heb ik meer zicht wat bepaalde vakken inhouden.          

 Spannend!!! 

Dit vond ik de max. Werken met mijn handen. Ik kijk al uit 

naar volgend jaar! 

Ik zal volgend jaar hard moeten werken. Het zal 

een grote aanpassing worden. 

Ik blijf  twijfelen welke richting ik wil volgen.    

Wat een grote school! Ik zal  weer de jongste zijn. 

Verschillende leerkrachten! Dit wordt aanpassen.  

Ga ik mijn weg wel vinden in die school? 

 

  6A 
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Oxfam-Wereldwinkel (6LS) 

 
Donderdag 17 maart zijn we naar de Oxfam-Wereldwinkel geweest 

in Oudenaarde. Een vrijwilligster gaf ons op de bovenverdieping 

uitleg over de organisatie. Eerst moesten we het land van herkomst 

zoeken op de producten. Die landen werden dan aangeduid op de 

wereldkaart. We konden zien dat hun producten enkel uit de Derde 

Wereldlanden komen. We leerden ook dat de boeren uit het Zuiden 

een eerlijke prijs krijgen voor hun producten. Op die manier kunnen 

zij en hun kinderen een goed leven leiden. We mochten chips, 

gemaakt van yuca, een soort wortel, proeven. Die waren krokant en 

heel lekker.  De chocolade, gemaakt van o.a. cacao uit Ivoorkust en 

rietsuiker, smaakte ons ook allemaal. Tenslotte mochten we 

rondneuzen in de winkel en kregen we de kans om iets  te kopen. Er 

werden  world-shake fruitsap, kaartjes van Unicef, sieraden, 

chocolade, chips gekocht. We raden iedereen aan om eens een 

kijkje te nemen in de Wereldwinkel. Zo help je boeren in het 

Zuiden aan een leefbaar inkomen. 

 

Daan, Anna, Tobias, Wout  
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Werelddownsyndroomdag 

 

Op 21 maart was het Werelddownsyndroomdag en droegen we twee 

verschillende sokken . Zo tonen we dat anders zijn echt oké is. 

5A 
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Familienieuws 

Liefhebben 

     is delen 

Antoine De Saint-Exupéry 

                       Geboorten 

Xander                          27-01-2022 

Zoontje van Brenda Labiau en Rutger Baert 

Broertje voor Maxim (Kikk) 

 

Maurie                      31-01-2022 

Dochtertje van Coralie Wastyn en Lieven Melsens  

Zusje voor Aureel (Vlin) 

 

Odet                      16-02-2022        

Dochtertje van Evelien De Mesel en Jonas Castelain 

Zusje voor Leon (Vlin) 

 

Sieg                                   03-2022 

Zoontje van Hanne Callens en Joshua Vander Beken 

Broertje voor Ilias (1B) 

 

Wij wensen dat dit nieuwe leven 

vrede en vreugde mag brengen! 
 

 

 

 

 
Overlijdens 

Zuster Maria Goretti (Denise De Boel)  

Van de zusters Bernardinnen – Cisterciënzerinnen van Oudenaarde 

 

Moge God deze dierbare overledene 

opnemen in Zijn Eeuwige Vreugde. 

Wij gedenken deze overledenen in een vroom gebed. 
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Vakantiedagen 2021-2022 

 
Paasvakantie 

van maandag 4 april 2022 

tot en met vrijdag 15 april 2022 

 

Vrije dagen van het derde trimester 

Maandag 18 april 2022 (paasmaandag) 

Donderdag 26 mei 2022 ( O.-L.-H. Hemelvaart)  

Vrijdag 27 mei 2022 (brugdag) 

Maandag 6 juni 2022 (Pinkstermaandag) 

 

De lessen eindigen op donderdag 30 juni 2022 

 

Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten 

(vrijaf voor de leerlingen)  

 

Maandag 9 mei 2022 
 

Te noteren data ! 

 

Voor de meest recente informatie kan u steeds onze 

website raadplegen: www.kbostjozef.be. 

 

21 mei 2022 Schoolfeest KS 

25 mei 2022 Kijkmoment startende peuters   

9.00-9.50u 

3 juni 2022 schoolfotograaf 

28 juni 2022 Oudercontact                                   

1-3KS & 1-5LS 

6LS (facultatief) 

29 juni 2022 Afscheid schoolverlaters 

(uitreiking attesten en 

getuigschriften) 

30 juni 2022 Schoolviering  
 

http://www.kbostjozef.be/
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Pasen is 
met fris lentegroen 

uitbundig narcissen-geel 

en intense kleurtoetsen 

aan de slag gaan 

om terug zuurstof en pit 

in het leven te brengen. 

 

 
Pasen is 

als de zon door de wolken priemen 

als een kuiken uit het ei breken 

als boomtwijgen uitlopen 

als bloesems ontluiken 

als bloemknoppen openbarsten 

als graan uit een zaadkorrel kiemen. 

 

 
Pasen is 

wakker worden uit je winterslaap 

de ogen openen, zien en opstaan 

verrijzen uit de as van een verleden 

verrijzen in alle kleuren van het Leven! 
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