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Beste lezer,
Er gaat de laatste maanden, weken en dagen schier geen dag
voorbij of “het onderwijs” komt in het nieuws. Helaas niet steeds
echt waarderend en motiverend. De eindtermen van het secundair
zijn verworpen, de onderwijskwaliteit gaat achteruit, er komen
Vlaamse toetsen, de leerachterstand is blijkbaar weggewerkt want
voor volgend schooljaar zijn er geen uren ‘bijsprong’ meer, er is een
groot lerarentekort, … Toegegeven, er zijn pijnpunten. Maar er zou
best wel wat positiever mogen over geschreven worden. En
oplossingen worden gezocht!
Mogen we even streng zijn voor de overheid? Over minister
Weyts? “Ik sta op en ga slapen met deze problematiek,” zegt hij op
7 juni in de pers over het (al vijftien jaar geleden aangekondigde)
nijpende lerarentekort. Hij ligt er dus duidelijk niet van wakker.
Wij wel!
Vorige week had de minister tijd gevonden om 105 cursisten te
feliciteren met het behalen van hun diploma asielmedewerker. “Met
een opleiding op maat krijgen onze dierenasielen zo een betere
omkadering. Het is zowel goed voor de dieren in onze asielen, als
voor de vele vrijwilligers in onze dierenasielen die zo ook extra
ondersteund kunnen worden.” (HLN, 22/06/2022)
Mogen we hopen dat er in de toekomst het honderdvoud van
onderwijsdiploma’s worden uitgedeeld om onze leraren te
ondersteunen.
Ok, ok, mr. Weyts is ook minister van sport en dierenwelzijn. En
dat zou al meer dan voldoende zijn. Dieren pruttelen niet tegen en
op sportief gebied doen onze sporters het helemaal niet slecht!
Maar over onderwijs valt toch wel een en ander te zeggen. Spek
naar de bek van elkeen die zich een onderwijsdeskundige waant en
te pas, maar vooral te onpas, scherpe commentaren spuit (van het
werkwoorden spuien).
Fin, wij hebben ons best gedaan, wij wel. Al onze kinderen en hun
juf of meester hebben ontzettend hard gewerkt, zowel in de klas
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als buiten en thuis. Straks komen uw kinderen fier als een gieter
met hun rapport naar huis. Elk punt hebben ze dubbel en dik
verdiend, daar mogen ze trots op zijn.
Wij waren ook supertrots op 21 mei, in Oekitoekiland. Heeft u toen
ook zo intens genoten van het schitterende schoolfeest? Voor alle
aanwezigen een dag om niet meer te vergeten, voor de kleuters een
onschatbare ervaring! We kunnen niet genoeg bedanken voor zoveel
inzet en enthousiasme.
Ook u, ouders, willen we bedanken voor het vertrouwen in onze
school en de goede begeleiding van uw kind bij planning, taken,
gedrag en welbevinden.
Terwijl een colibrivlinder hopt van petunia naar petunia en retour,
denk ik glimlachend terug aan de eerste keer dat ik dat
merkwaardige diertje zag in de fleurige tuin van Roberto en Eliana
in Mira (Veneto, Italië). Het was een mooie vakantie. Ik kijk nu ook
verlangend uit naar de vakantie die voor de deur staat. Het is tijd
om tot rust te komen; even de rem erop.
Voor juf Cécile van de vlinderklas en ook ondersteuner Greet wordt
het een héél erg lange vakantie. Zij gaan vanaf 1 juli met pensioen.
We zullen juf Cécile haar gulle lach en het getiktak van haar
hakken in de gang missen. We wensen hen van harte proficiat!
Geniet van de zeeën vrije tijd die zich straks aandienen.
Vakantie…
Het is een uitgelezen kans om tijd te nemen en te maken voor wat
tijdens het drukke werkjaar te weinig aan bod is gekomen. Tijd om
het tuinhok op te ruimen, tijd om eindelijk dat ene boek te lezen,
tijd om te genieten van elkaar, de natuur, de zon en het niets doen.
Tijd om te ONT-spannen, tijd om te ONT-moeten. Tijd nemen voor
jezelf, om te sporten, te reizen, te bezinnen over de dingen die je
doet.
Wij wensen u allen een schitterende, deugddoende vakantie, met
heel veel tijd.
Bart Dhaene, directeur
Piet Bauters, directeur
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De kleuters op schoolreis naar Zonnegloed
De dag was aangebroken, eindelijk mochten we met de bus naar
Zonnegloed. Spannend... Eerst een ritje op de bus, voor sommige
was dit zelfs de eerste keer, voor anderen was het een beetje
vermoeiend en vooral enthousiast afwachten tot we er waren.
Ja, toegekomen in het park, joepie! Benieuwd welke dieren we
allemaal gaan zien in de dierentuin. Want dit is niet zomaar een
dierentuin. Nee, dit is een heel speciale dierentuin! Het is een
opvangplaats voor wilde dieren in nood, die niet terug naar de vrije
natuur kunnen.

Al snel was de verwondering groot. Zoveel
soorten papegaaien, de ene wat luider dan
de andere, heel veel soorten apen, leuk !
Zelfs een groepje kon zien wat voor lekkers
de apen kregen en hoe mooi ze een appelsien
kunnen eten.
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Wat verder zagen we bepaalde dieren
van de kinderboerderij: geitjes,
ezels, pony's, ...

We zagen ook nog kamelen, beren, zebra's, wolven, stokstaartjes,
slangen en nog veel meer.
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Naast de dieren bekijken konden we af en toe stoppen op een klein
speelpleintje waar er soms een voertuig staat waar wij ook in
mochten zitten en spelen. Of eventjes eten en drinken aan de
picknicktafels die verspreid staan over de dierentuin.
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Wat was het daar echt leuk!
Zo, we hebben alle dieren goed bekeken en nu volop oefenen en ons
inleven voor het optreden!
Tot dan!
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Sportdag (5LS)
Vrijdag 6 mei was het sportdag.
In de voormiddag moesten we 8 stempels verzamelen en dan
verdienden we een lampje.
Rond de sporthal waren veel sporten om uit te kiezen: karate,
skaten, speelhuisje, klimmen, tennis, voetbal, badminton, atletiek,
rope skipping, rugby, surfskate en darts.
’s Namiddags deden we op school verschillende groepsspelen in een
doorschuifsysteem.
We hadden een leuke, sportieve dag.
Vince
5A
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Schoolfeest (KS)
Het was eventjes geleden door
corona, maar eindelijk mochten we
weer een schoolfeest plannen zoals
we gewoon waren. En hoe leuk was
het!
De kleuters, de juffen en meester
hebben dit fantastisch gedaan!
Voor wie het gemist heeft... We vlogen naar Oekie-toekieland en
daar kregen we een ei.. Raar, van wie zou dat ei zijn? Wat zou erin
zitten? We moesten lang wachten en probeerden wat, maar toen
kwam een beer aan het ei prutsen en wat kwam er uit het ei....
TOEKA!
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We namen Toeka mee en vanaf september zal hij regelmatig te
zien zijn op school. Spannend, he! We volgen zijn avonturen verder
op!
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Naar Kerselare (2 & 5LS)
Met school zijn we op 31 mei met het
2e en 5e leerjaar naar Kerselare
geweest.
In de kapel was er de viering voor
Maria. We hebben daar gezongen. Dan
zijn we te voet naar Tivoli gegaan.
Daar hebben we geluisterd naar de
gids en geproefd van aardbeien en
appelsap met peer gedronken.
Het was een fijne dag.
Alina
5A
Op dinsdag 31 mei zijn wij, samen
met het 2de leerjaar, te voet
vertrokken naar Kerselare rond 9
uur. Rond 10 uur waren we bij de
kapel. Tijdens de viering mochten
een paar kinderen een tekstje
voorlezen.
Na de mis staken we een kaarsje aan en
mochten we even rusten en een koekje eten.
Daarna vertrokken we naar Tivoli, een
kwekerij van groenten en fruit.
Tijdens de wandeling naar Tivoli kregen we
een lekkere ‘lekkie’.
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Als we daar waren, aten we
onze boterhammen op en
speelden we ‘Schipper mag ik
over varen’.
In Tivoli kregen we uitleg over
tomaten, komkommers, peren,
appels en aardbeien. We
mochten zelfs een aardbei
proeven. Mmm!

Dan was het al bijna gedaan. We kregen nog een kleine uitleg en
toen kregen we FRUITSAP van appels en peren!
Na ons drankje gingen we terug naar school.
Toen we aankwamen op school, was het al bijna tijd om naar huis te
gaan.
We vonden het een mooie dag.
Sébastien
5A
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Golden Run for Ingrid
Op woensdag 1 juni was het de Golden Run
for Ingrid in het Park Liedts. Dit is een
estafetteloop ter nagedachtenis van een
turnjuf van KBO die gestorven is aan
kanker. Onze reporters ter plaatse
brengen life verslag uit.

Onze eerste sprinter staat klaar. Nu is het alleen maar wachten op
het startsignaal. Het fluitsignaal weergalmt “FWIET”.
Schitterende start van Alex in tweede positie. Hij loopt de bocht
voorbij en ja, hij neemt de eerste plaats in. De stokwissel verloopt
bijna rimpelloos. We hebben ruime voorsprong. Oei, de spanning
stijgt. Iemand van onze ploeg is bij een valpartij betrokken. Oef,
gelukkig niks ernstigs. We blijven gelukkig nog aan de leiding. Er
kan zelfs iemand een ploeg dubbelen. Nog eventjes blijven
volhouden. De supporters schreeuwen zich hees. En ja, het is
gebeurd! We liepen een fantastische tijd. Wat een TOP-prestatie.
Nu maar hopen dat de andere teams het ook goed doen. En ja hoor,
ook zij zetten hier een sterke prestatie neer. Proficiat aan allen!
6A

14

JaZZcape (5LS)
Met het 5de leerjaar van Sint-Jozef hebben we een prijs
gekregen.
We waren heel druk aan het oefenen voor die prijs. Dat was
superleuk: dansen, zingen en spelen.
Toen we aan de Woeker kwamen, was het al leuk en we waren nog
niet eens in die zaal.
Één keer in de Woeker
kwamen veel muzikanten met
een trompet, saxofoon en veel
andere instrumenten.
Dan hadden we een man die
de Jazz wou laten verdwijnen
dus moesten we een quiz doen
om dat op te lossen. We moesten vragen beantwoorden en dat was
supertof. We hebben gewonnen tegen die slechte man.
We mochten ook dansen en die prijs hebben wij gewonnen.
Nu kennen we meer van Jazz en dat is supertof.
Zonder onze leraren zouden we nooit die prijs kunnen winnen.
Hazaël
Op 3 juni gingen we naar de Woeker voor JazzCape. In de klas
deden we al wat voorbereidingen.
We zongen liedjes, dansten, we maakten plezier.
In de Woeker deden we heel goed mee met de liedjes. Er was ook
een quiz. Tussendoor kwamen de vragen na elk liedje. Er waren veel
instrumenten. De quiz hadden we jammer genoeg niet gewonnen.
Maarrrrrrr......... KBO Sint-Jozef heeft gewonnen voor de beste
dans en om enthousiast mee te zingen.
Wij wonnen een heel leuke prijs namelijk een wasbord.
Iedereen was heel blij!
Het was een heel leuke dag!
Céleste
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Sportdag eerste leerjaar
“Als het kriebelt moet je sporten…”
Ja, daar doen we met de kinderen van het eerste leerjaar graag
aan mee! Zeker als onze jaarlijkse sportdag op het programma
staat!
Lezen jullie mee hoe onze dag eruit zag?
Op vrijdag 10 juni werden we door onze begeleiders Nele en
Sandrine verwacht in de sporthal De Rijdt in Brakel. Dankzij enkele
bereidwillige ouders en grootouders waren we tijdig ter plaatse en
kon juf Sandrine ons alvast ons programma voorstellen. De
kinderen van het eerste leerjaar werden a.d.h.v. een kaartspel
verdeeld in 2 groepen . Bij juf Nele maakten we kennis met enkele
leuke balspelen om onze balvaardigheid te trainen. We deden leuke
estafettes met de bal en leerden ook enkele nieuwe tikspelen met
de bal kennen.
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Ondertussen was de
tweede groep aan
het sporten bij juf
Sandrine. Daar
maakten ze een
avontuurlijke “Reis
rond de wereld”.
Daarvoor moesten de kinderen
klimmen, kruipen en klauteren
over matten, ladders, banken,
rollen, tunnels, plinten, kegels
en banken. Toen de kinderen
het parcours vlot in de benen
(en armen) hadden, werd er
verwisseld van richting en
ontstond er alweer een nieuw
parcours.
Na de pauze werd er verwisseld
van activiteit.
Over de middag kregen de
kinderen tijd om hun
boterhammetjes op te smullen
in de speeltuin en kregen ze
tijd voor vrij spel… Rusten zat er bij de kinderen zeker nog niet in.
Na de middagpauze vlogen we er alweer in met 2 leuke activiteiten.
Bij juf Sandrine maakten de kinderen kennis met netbal. Ze
oefenden vooral op gooi – en vangtechniek. Dit werd vooral per 2
geoefend op een leuke en speelse manier.
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Bij juf Nele maakten de kinderen ondertussen kennis met enkele
“New Games” …
We haalden ons hartje echt op en beleefden met onze klas een
toffe en sportieve dag !
Neem je zeker een kijkje op de website van onze school waar je
adhv de foto’s ons aan het werk kan zien?
Sportieve groeten van het eerste leerjaar

18

Herinneringen van 6A
Afscheid nemen van deze Sint-Jozefsschool doet ons een beetje
pijn. We gaan wel weg, maar vergeten deze school zeker niet. 9
jaar zijn voorbijgevlogen. Het zit erop! Als kleuter kwamen we
binnen. Als puber gaan we buiten.
In een notendop vertellen we je graag ons verhaal op deze school.
Van de kleuterklasjes weten we niet meer zo heel veel.
Bij juf Cécile was het knus bij de open haard en bij juf Ann deden
we de vogeltjesdans of de stoelendans en bij juf Tessa kwaakten
we om ter luidst in de eendjesklas.
Vaak luisterden we bij juf Els naar de verhalen van Plons de gekke
kikker.
Meester Dominique was onze Superman! Hij was
een handige Harry met vijs en moer.
Wie speelde accordeon bij elke verjaardag?
Helemaal voor mij alleen? Wie speelde
accordeon? En we draaiden maar mee! Ja, ja ons
juf Jana!
Met juf Vera mochten we met muziek naar
binnen en op de matjes springen. Op leuke
liedjes dansen en zingen en over obstakels springen.
Juf Tessa, juf Griet ook jullie vergeten we niet. Het laatste
schoolfeest was prachtig met super veel ambiance.
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Directeur Bart en Piet deelden soms de
rapporten uit. Ze staan altijd klaar om te
helpen. Maar af en toe stonden we toch met
knikkende knietjes in hun bureau.
Sylvie van de keuken stond altijd klaar, maar
schepte voor mij soms te veel vis met tartaar…
Mevrouw Dominique en mevrouw Jana van het
secretariaat zorgden voor pen en papier,
controleerden of onze rekeningen wel klopten en belden naar onze
ouders als we ziek waren.
Het eerste was fijn.
We leerden bij Juf Lobke en juf
Ann tellen en lezen zonder pijn.
In het tweede hadden we een honderddagenfeest en in de
chocoladefabriek smulden we om ter meest.
Bij Juf Conny en meester Stijn leerden we heel veel sporten bij en
ze bleven altijd aan onze zij.
1x1=1
2x2=4
3x3=9
En zo zaten we in het derde te beven tijdens onze tafeltoets.
Toen we in het vierde zaten, trouwde juf Jasmien en was het heel
plezant met meester Filip, de grapjas. Corona gooide jammer
genoeg roet in dat jaar.
Oui, oui, juf Mieke en juf Elke we hebben de tweede bel gehoord!
Hup naar de klas, voor onze les Frans!
20

Bosklas in het zesde was leuk.
We lachten ons een deuk toen onze juffen zich lieten gaan op die
lange glijbaan en als ze zich omtoverden als Sneeuwwitje en de vier
dwergen.
Juf Lisa en juf Melissa stonden lang in onze klas,
want onze juf voelde zich na die zware val van de trap niet in haar
sas.
Iedereen stoomde ons klaar voor het middelbaar.
And last but not least: Juf Shana en juf Steffi, juf Jellena
bedankt voor alle extra hulp, bedankt voor het leuke babbeltje en
het schouderklopje.
En dit is het einde van ons verhaal.
We beleefden hier een fantastische tijd.
Bedankt duizendmaal!
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Familienieuws

Overlijdens
Dhr. Patrick Ketels, echtg. Laurence Crunelle
Grootvader van Milan (4A) en Marie (1B)
Dhr. Eric Wynant, echtg. Jynette Godefroid
Grootvader van Elise (4A), Daan (6A), Robbe (oud-lln)
Mevr. Mona Deprez, echtg. Jos Dierckx
Moeder van Bart Dierckx (oud-dir)
Grootvader van Lotte (6A), Jan, Anjana en Seppe (oud-lln)
Dhr. Peter Van de Kerkhove, echtg. Ann Van Den Berge
Grootvader van Learco (bij) en Ilyano (Liev)

Moge God deze dierbare overledenen
opnemen in Zijn Eeuwige Vreugde.
Wij gedenken deze overledenen in een vroom gebed.
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Vakantiedagen 2022-2023
Begin van het schooljaar en hervatting van de lessen
Donderdag 1 september 2022
Herfstvakantie
van maandag 31 oktober 2022
tot en met vrijdag 4 november 2022
Kerstvakantie
van maandag 26 december 2022
tot en met vrijdag 6 januari 2023
Vrije dagen van het eerste trimester
Maandag 10 oktober 2022 (lokale verlofdag)
Vrijdag 11 november 2022 (Wapenstilstand)
Krokusvakantie
van maandag 20 februari 2023
tot en met vrijdag 24 februari 2023
Vrije dagen van het tweede trimester
Vrijdag 27 januari 2023 (lokale verlofdag)
Paasvakantie
van maandag 3 april 2023
tot en met vrijdag 14 april 2023
Vrije dagen van het derde trimester
Maandag 1 mei 2023 (Dag van de Arbeid)
Donderdag 18 mei 2023 ( O.-L.-H. Hemelvaart)
Vrijdag 19 mei 2023 (brugdag)
Maandag 29 mei 2023 (Pinkstermaandag)

24

De lessen eindigen op vrijdag 30 juni 2023
Pedagogische studiedagen voor de leerkrachten
(vrijaf voor de leerlingen)
Woensdag 5 oktober 2022
Woensdag 23 november 2022
Maandag 30 januari 2023
Woensdag 17 mei 2023

Te noteren data !
Voor de meest recente informatie kan u steeds onze
website raadplegen: www.kbostjozef.be.
30 augustus 2022

Meet en Greet
Kleuterschool & lagere school
17.00u-18.00u
Open klas kleuterschool -19.30u
Open klas lagere school –18.30u
Anti-pest-dag lagere school
Schoolviering
Strapdag
Vriendjesdag KS
Oudercontact
1-3KS & 1-6LS
Kijkmoment startende peuters
9.00-9.50u
Sinterklaasfeest &
Grootouderfeest KS
Kaas- en pasteibuffet
Kijkmoment startende peuters
9.00-9.50u

8 september 2022
9 september 2022
16 september 2022
30 september 2022
25 oktober 2022
26 oktober 2022
6 december 2022
9 december 2022
21 december 2022
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23 december 2022
25 januari 2023

Schoolviering
Kijkmoment startende peuters
9.00-9.50
Dikketruiendag
Infodag inschrijvingen
schooljaar ’22-’23
Kijkmoment startende peuters
9.00-9.50
Carnavalsfeest KS
Oudercontact
1-3KS & 1-5LS (facultatief
St.-Jozefsfeest
Kijkmoment startende peuters
9.00-9.50u
Oudercontact
6 LS (studiekeuze)
Schoolfeest LS
Kijkmoment startende peuters
9.00-9.50u
KBO-run
Afscheid schoolverlaters
(uitreiking attesten en
getuigschriften)
Oudercontact
1-3KS & 1-5LS
6LS (facultatief)
Schoolviering

9 februari 2023
13 februari 2023
15 februari 2023
17 februari 2023

29 maart 2023
29 maart 2023
6 mei 2023
16 mei 2023
2 juni 2023
28 juni 2023

29 juni 2023

29 juni 2023
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Vakantie...
Alleen het woord al doet ons rillen.
Heerlijk, een oneindig goed gevoel.
Vakantie is,
een tijd van bloeiende bloemen,
van zingende vogels,
een tijd van volmaaktheid.
Vakantie is:
grootse gele korenvelden,
verse groenten in de tuin,
een open blauwe hemel die mensen blij maakt
en in verwondering doet staan voor de natuur.
Vakantie is:
de aarde niet vervuilen,
maar eerbiedigen als woonplaats voor mensen en dieren
voor bomen, planten en bloemen.
Vakantie is:
zien dat onze aarde goed is,
omdat zij uit Gods scheppende hand voortkomt.
Uit 4-ingen (Thomas)
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KBO-St.-Jozef
EEN HART VOOR ELK KIND

INSCHRIJVINGEN
van 24 augustus t.e.m. 31 augustus (ma tot vr)
van 15 – 19 uur
 055/30.30.43

Ochtendopvang: vanaf 7.00 uur
Avondopvang:

tot 18.00 uur

Ook op woensdagnamiddag

MEET & GREET
Dinsdag 30 augustus 2022

Kinderen en ouders:

tussen 17.00 & 18.00 uur

Open-klas kleuterschool: ouders om 19.30 uur

Open-klas lagere school: ouders om 18.30 uur
www.kbostjozef.be
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