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Onze kersteditie van het schoolkrantje werd door de tijdsdruk van een
versnelde kerstvakantie noodgedwongen een Nieuwjaarseditie. Dus
net zoals jullie kinderen hun nieuwjaarsbrief hebben voorgelezen, wil
ik ook de mijne doen: ondanks dat het 2e trimester alweer enkele
weken is gestart, wil ik jullie allemaal een schitterend 2022 wensen!
Een jaar vol hoop, liefde en geluk! Een jaar waarin we corona
(hopelijk!) eindelijk achter ons kunnen laten en terug kunnen genieten
van ongedwongen gezellige samenkomsten. We sluiten het oude
jaar af en juichen het nieuwe toe: even terugblikken op de mooie
momenten die ik zag op school in het najaar en de blik vooruit
werpen op onze plannen voor de rest van het schooljaar.
Ik heb kleuters zien groeien en openbloeien, genietend van het grote
aanbod aan activiteiten die de juf voor hen in petto had. Leerlingen
die elke dag het beste van zichzelf geven: eerst hoor je ze zoemen
en nu al vlot lezen, de maaltafels worden geoefend, nieuwe
hoofdletters worden aangeleerd, enthousiaste leerlingen met een
laptop onder de arm om teksten te schrijven of leerstof te verwerken,
lezers verspreid over de school om rustig 15 min te lezen, …
Het zijn de dagdagelijkse dingen van het reilen en zeilen op een
school, maar het is telkens opnieuw de bevestiging van waarom wij
zo graag doen wat we doen: enthousiaste leerkrachten die hun
talenten overbrengen aan onze kinderen, zoals bijvoorbeeld in de
crea-carrousel. Je hoort hier op dinsdag nachtegalen zingen, ziet
kinderen relaxen, beeldende werken verschijnen in de gangen,
drama taferelen spelen zich af in de turnzaal, strips zijn in de maak op
de laptops, ... Kortom een heerlijk moment om op dinsdagnamiddag
even door de school te wandelen en te observeren wat er allemaal
ontplooit.
Bij de leerlingen van 5 en 6 voel ik ondertussen de spanning stijgen
want ja zij kijken toch wel uit naar de sneeuwklassen! Ook voor de
andere klassen zijn er natuurlijk leuke uitstappen gepland. Maar
daarover lezen jullie alweer in het vólgende krantje! Vandaag
vertellen we jullie graag over wat we meemaakten vorig trimester.

BELANGRIJKE DATUMS
26/01/2022
OUDERRAAD
07/02/2022
VRIJE DAG
19/02/2022
SPAGHETTI-AVOND
UITGESTELD!
28/2/2022 – 04/03/2022
KROKUSVAKANTIE
09/03/2022
PEDAGOGISCHE STUDIEDAG
13/03/2022 – 20/03/2022
SNEEUWKLASSEN
5e en 6e LEERJAAR
30/03/2022
OUDERRAAD
04/04/2022 – 18/04/2022
PAASVAKANTIE
23/04/2022
SPAGHETTI-AVOND
NIEUWE DATUM!

VOLG DE LETTERBERG OP
FACEBOOK!

Ann Machiels
Directeur

Laat je stijl zien
Een geweldige stijl is voor jou niet zo moeilijk. Voor ons ook niet.
Wij hebben stijlen gemaakt waarmee je heel snel de opmaak kunt
krijgen die je in deze sjabloon ziet. Bekijk op het tabblad Start de
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EEN KIJKJE IN DE KLEUTERSCHOOL
Onze kleuters beleefden vorig trimester heel
wat spannende avonturen! De tweede en de
derde kleuterklas gingen naar De Borre. Hun
eerste filmstapjes werden gezet. Ze mochten
experimenteren met geluid, licht en beeld!

Naar goede gewoonte gingen we in de Herfst ook naar het bos.
We moesten heel stil zijn om de eekhoorns niet te storen bij hun
zoektocht naar nootjes.
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EEN KIJKJE IN DE KLEUTERSCHOOL
Natuurlijk kwamen ook Sint en Piet,
traditioneel een spannende periode voor al
onze kleuters. Al onze leerlingen behaalden
hun Pieten-diploma!
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EEN KIJKJE IN DE KLEUTERSCHOOL

Kerstmis was heel speciaal dit
jaar. Het was feest voor én na de
vakantie!

DE KOALATEST IN DE 3E KLEUTERKLAS
De KOALA-test is een taalscreening die moet vaststellen hoe ver je
kind staat op gebied van de Nederlandse taal en dit met als doel
kinderen die om welke reden dan ook een taalachterstand hebben,
sneller op te sporen en bijkomende ondersteuning aan te bieden.
Het was de eerste keer dat onze kleuters deze luistervaardigheidsspelletjes deden en ze deden dit ‘TOPPIE’!
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Ben je thuis de problemsolver, de ICT-helpdesk, Handige Harry, het
manusje-van-alles of de klusser van dienst? Bied dan ook op De
Letterberg je diensten aan!

HET EERSTE LEERJAAR

WIMMEKE WITLOOF

Tijdens het thema 'Wat zit daarin?'
gingen we in een mimespel de zieke
bakker helpen in zijn bakkerij. Om van
het woord een daad te maken en om
de roetpieten te helpen, bakten we ook
lekkere pepernoten aan de hand van
een stappenplan. Onze bakkersploeg
kon er wat van: Er werd gewogen en
gemixt, gemeten (hoe lang moeten die
worstjes zijn?), op welke temperatuur
moeten ze in de oven? Heel leerrijk
maar vooral héél lekker!

Wij plantten in november witloofwortels in water (=intafelen) en
lieten ze groeien onder een
donkere grote kartonnen doos.

We oefenden ook een
dansje in voor Sinterklaas, de
pieten-gymnastiek. Verder
losten we een Sinterklaasbingo op door op zoek te
gaan naar de verstopte
woordjes. Eerst het woordje
lezen en dan zoeken op
onze bingokaart. Wie vond
ze allemaal?

Helaas kwam de vervroegde
kerstvakantie roet in het eten
gooien voor de oogst. Juf Kristel is
de witloof komen ophalen en
verzorgde hem thuis verder. Na
de vakantie waren de kinderen
het project niet vergeten! De juf
bracht de volgroeide witloof
mee en de klas maakte er een
lekkere witloofsalade van!
Wie minstens één hapje proefde
kreeg een tattoo van Wimmeke
Witloof!
De helft van de klas kon de
witloof wel smaken, de andere
helft moest nog even wennen
aan de smaak.

DE KIP OF HET EI?
Wat een leuk thema:
Beestenboel.
Welke
dieren komen uit een
ei? We kozen de kip in
het bijzonder en deden
verschillende proefjes
met eieren.
Wie kon het ei stuk
knijpen en hoe kwam
dat? Hoe komt het dat
eieren zo sterk zijn dat
ze heel veel boeken
kunnen dragen? Hoe herken je een rauw of gekookt ei? Wat is het
verschil tussen een wit en een bruin ei? Kan een ei drijven of zinken?
Na al deze proefjes vonden we alle antwoorden op onze vragen. Van
de eieren maakten we een lekkere omelet, een spiegelei (of was het
nu een paardenoog?) of een hardgekookt ei. Wat een leerrijke én
lekkere namiddag!
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TWEEDE LEERJAAR: BABBELBOX
De kinderen van het tweede leerjaar
babbelden zelf de inhoud voor het
krantje bij elkaar. Het zijn hun
impressies van voor de kerstvakantie,
maar daarom niet minder actueel.

Sinterklaas is op 6 december op
school gekomen en hij heeft
cadeaus meegebracht. En
iedereen had heel veel lol en
de piet zijn muts was gevallen
en de piet heeft heel veel
snoep gegooid!
Anastasia

Op 6 december is Sinterklaas gekomen en we hadden veel lol. Wij
hadden cadeautjes gekregen en er was een Zwarte Piet en die was
kei veel snoepjes aan het gooien in de lucht en de volgende dag toen
het middag was waren de kinderen leuk aan het spelen en het
speelgoed was voor de boxen. Het was heel heel leuk. Anouar
Lezen op vrijdag. Wij oefenen met mama’s en papa’s om te leren
lezen, maar nu mag dat eventjes niet meer. Wij hopen dat dat snel
terug mag. Adam
Sinterklaas is leuk. Zwarte piet gooit snoep joepie! Ik vind het leuk.
iedereen pakt een snoepje. ik had er 4. adam heeft er 2. Er zijn
cadeautjesjes voor ons. Emre.
Fluoweek is best tof. Tijdens de fluoweek moet iedereen zo veel
mogelijk stickers verzamelen door zo opvallend mogelijk naar school
te komen. En als je genoeg stickers hebt, krijg je een beloning. Ik ben
Kato Meeusen. Ik ben 7 jaar.
Toen ik op school kwam, zag ik kusjes en handen en onze stoelen op
elkaar en snoep en de sint. De Piet gooide snoep en ik at het snoep
op. Mmm dat was lekker. Lenthe

QUARANTAINE TIPS AND TRICKS VAN BAS
Momenteel zit ik in quarantaine en dat is niet zo fijn dus hier een paar
tips om een quarantaine goed door te komen.
Werk aan je uitslapen. Dit is niet alleen goed voor jezelf, maar ook
voor het humeur van jouw mama en papa. Om in vorm te blijven
kan je wat ochtendgymnastiek doen. Probeer elke dag minstens
anderhalf uur buiten te zijn. Door af en toe iets te knutselen, maak je
ook nog iemand anders blij. Wat ook nog leuk is om te doen, is een
gezelschapsspelletje spelen. De kamers opruimen is ook altijd een
goed idee. Verder kan je nog met lego bouwen of strips lezen.
Hopelijk hebben jullie deze tips nooit nodig. Maar zo wel, wens ik je
veel goede moed.

WORKSHOPS TECHNIEKKLAS?!
Ben je thuis de problemsolver, de ICT-helpdesk, Handige Harry, het
manusje-van-alles of de klusser van dienst? Bied dan ook op De
Letterberg je diensten aan!

Ik ben Lara ik zat in quarantaine omdat mijn broer corona
had. Ik vond het saai om thuis
te blijven want ik ben liever op
school maar omdat het echt
moest. Ik heb met mijn hond
met een bal gespeeld en met
de kinderen van mijn klas
gebeld via de computer.
Op 6 december natuurlijk
brengt de sint cadeautjes bij
alle kinderen van de wereld en
zijn daar natuurlijk heel blij mee
en daar spelen ze dan mee.
Thurstan
Over de klas en de speelplaats. Er is een leuke glijbaan op de speelplaats en
een huisje in de speelplaats
en ook een parkoers. In de
klas is het keileuk want we
doen muvo in de klas. Dat is
knutselen en zingen en we
mogen ook op de computer
werken. In de klas zijn mijn
vrienden. Mauro
Sinterklaas is in het land en
gaat donderdag 9 december
al naar Spanje. Daarna is het
kerstmis en je moet snel gaan
slapen want onder de boom
liggen er cadeautjes. Einde.
Nayara
Wij mogen deze tekstjes zelf op
de computer maken. En wij
mogen op internet de tafels
oefenen. Dat vind ik leuk!
Noah
Op donderdag zwemmen wij
in het zwembad in het diepe
met bandjes. Thomas

Pagina 6 van 12

DE TECHNIEKKLAS
De
techniekklas
werd
zeer
enthousiast onthaald door onze
leerlingen. De kinderen kregen de
kans
om
met
verschillende
materialen te werken en ze maakten
kennis met enkele technische
principes.
Graag willen we jullie via deze weg
uitdrukkelijk bedanken voor al het
materiaal dat geschonken werd aan
onze nieuwe techniekklas!
Wie behoefte heeft aan een zolder- of
kelder opruimactie: je hebt alvast een
tof adres om je overschot aan
materialen aan te doneren!
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BULLETIN UIT HET DERDE LEERJAAR

CORONA

Leuke spelletjes met de bal. We gingen op maandag 22
november naar de Sportoase in Heverlee. Daar was alles met de
bal. We speelden: met
een grote luchtballon,
hockey met een grote en
kleine bal en ook kwartet
met
allerlei
soorten
balletjes. Met een mini
parachute moesten
we
de bal in de lucht
houden, met
een
ufo
sprongen we heen en
weer en met een grote
bal duwden we een kubus
om. We vonden het heel leuk!!!!!!!!! Fione en Jasmijn

Ook al is corona er bijna 3 jaar,
sommige
regels
zijn
niet
duidelijk. En ze veranderen elke
keer. Er zijn al heel veel mensen
aan corona gestorven.

Alles met de bal. We speelden hockey, voetbal met een bal en
spikeball met een bal en een soort trampoline. Wij hebben met een
rugbyball gespeeld. Wij hebben een gigantische bal in de lucht
gehouden en kwartet gespeeld met verschillende ballen. Wij
deden verschillende balsporten: basketball en senseball. Dit deden
wij in de Sportoase. Luka en Thijs
Digitale
wolven.
Op
woensdag
29
september gingen we met de klas naar De
Borre om te leren programmeren. Je kon
robots besturen. Hij kon geluiden maken en
licht geven in alle kleuren. De robot kon
rijden. We konden verschillende robots
gebruiken. En hij kon een lijn volgen. Wij
vonden het kei leuk om te doen en gaan
graag nog eens terug. Nathan en Siebe
Onze beste vriend Javier is tijdens de kerstvakantie verhuisd en gaat
nu dus naar een andere school. Iedereen mist hem heel erg. De
leukste momenten met Javier van de voorbije jaren waren: digitale
wolven in De Borre, de binnenspeeltuin op schoolreis, samen spelen
in de klas, spelen op de speelplaats, Kerstmis vieren in de klas, …
Hopelijk zien we Javier gauw eens terug. Vitaly & Marie

Veel kinderen kunnen niet naar
school gaan. De vaccins worden
niet goed verdeeld. Arme
landen hebben het moeilijk door
corona. In arme landen hebben
sommige mensen nog geen
eerste prik. Dieren kunnen ook
besmettelijk zijn. Sinds corona
doen mensen meer dingen
online. Dex, Thomas en Luka
Mondmaskers. We moeten sinds
enkele weken mondmaskers
dragen op school. Vanaf 6 jaar
mag je een vaccinatie laten
zetten. Handen wassen blijft
belangrijk. Als er 4 kinderen
corona hebben, moet heel de
klas in quarantaine. We moeten
luider
praten
door
de
mondmaskers. Alleen buiten en
in
de
refter
mag
ons
mondmasker even af. We
mogen niet te dicht bij elkaar
zitten in de klas. Door corona
hebben we geen creacarrousel
meer met gemengde groepen.
Het is minder leuk met corona op
school. Sacha en Aurelie

Alles over Georges. Zij is een hamster. Georges is een meisje. Zij is
heel schattig. Georges kan bijten. De hamster vindt het leuk om in
de bal te rollen. Zij is lief en leuk. Georges kan soms een kapoentje
zijn. Zij eet en speelt veel. Eline en Amelie
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BULLETIN UIT HET DERDE LEERJAAR
Een nieuwe hobby kiezen. Creacarrousel is een hobby, maar je
doet dat in de school. Je leert daar vier verschillende dingen zoals:
drama, knutselen(met yoga), zingen en media. We mochten 1 van
die 4 kiezen. Dus wij kozen voor zingen. Maar door corona mocht
het niet meer doorgaan in gemengde groepen. Daarom mogen
we nu per klas blijven en kan de creacarrousel wel terug doorgaan.
Joepie! Chloë en Nadezhda
In de klas. We maken leuke werkjes in de klas. En we maken die
werkjes met allemaal leuk materiaal. Elke dag kijken we Karrewiet.
We vertellen elke maandag over ons weekend. Dagelijks lezen we
ook in de ochtend. We krijgen elke week een nieuw taakje om in de
klas doen. Elk jaar krijgen we ook bezoek van de fotograaf. We
krijgen punten als we heel de dag flink zijn. We werken ook heel
vaak op de tablets en computers. Gitana en Ola
De fluoweek. Elk schooljaar is er
een fluoweek op school. We
hebben gewandeld en tijdens de
wandeling kregen we een
bingokaart om voorwerpen rond
verkeer te zoeken. Ook brachten
we onze fiets mee en deden we
een parcours op de speelplaats.
Er waren verkeerslichten en
verkeersborden. We moesten
fluohesjes aandoen en onze helm
opzetten. Je moest tijdens de
fluoweek stickers verzamelen en
zo konden we een beloning
verdienen: een fluobotsbal. Dat
was super leuk. Nina en Annaliese

WIST JE DATJES…
DE LEERLINGENRAAD.
Wist je dat de leerlingenraad
bestaat uit volgende leerlingen:
Fione, Sam, Nathan, Phill, Laure,
Eliz, Daan, Sarah-Louise & Adam?
Wist je dat we vergeten zijn een
groepsfoto te nemen? ;-)
Wist je dat de snoepverkoop ten
voordele van Rode Neuzen dag
wel 200 euro opgebracht heeft?
Wist je dat de leerlingenraad druk
bezig is met het organiseren van
een quiz voor de leerlingen van
de lagere school? En dat ze zo
gaan proberen meer te weten te
komen over de leerkrachten?!
Wist je dat de leerlingenraad dit
schooljaar graag een tweedehandsmarktje wil organiseren?

HELM OP, FLUO TOP! (REMINDER)
Tijdens het eerste trimester van het schooljaar
vestigden we nadrukkelijk de aandacht op het
dragen van fluohesjes en fietshelmen in het
verkeer. Graag willen we via deze weg jullie hier
nog even aan herinneren.
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DE COMBI VAN VIER, VIJF EN ZES

BOUWINGENIEUR MAXIM
OP BEZOEK

UITSTAP NAAR GENT
De leerlingen van de derde graad leerden tijdens de lessen
wereldoriëntatie over de middeleeuwen. Om volledig de sfeer van
de middeleeuwen op te snuiven, trokken we met het vijfde en zesde
leerjaar naar Het Gravensteen in Gent. De uitstekende gids kleedde
ons als schildknapen en als ware ridders (die trouwens al om 7 uur ’s
ochtends op de trein zaten) trokken we de kantelen op.

In november kwam bouwmeester
Maxim, expert in hernieuwbare
energie, langs in enkele klassen.
Hij deelde zijn kennis over het
bouwen van windturbines in
Senegal en Egypte. Verder
vertelde Maxim hoe we in de
toekomst energie zullen opwekken. Onze kinderen hingen
aan zijn lippen en bouwden
nadien zelf windmolentjes onder
zijn toeziend oog.

In de namiddag lieten we de middeleeuwen achter ons en keken
we vooruit naar de toekomst. We bezochten ‘Het Beroepenhuis’. De
kinderen van het vijfde en het zesde maakten op een actieve
manier kennis met de verschillende beroepssectoren en jobs van
morgen.

Pagina 10 van 12

DE COMBI VAN VIER, VIJF EN ZES

EEN VLIEG OP DE MUUR

VRIENDEN VAN HEVERLEEBOS

Ik zou zo graag
Eens een vlieg op de muur zijn

De combiklas en het zesde leerjaar werden vrienden van
Heverleebos. Na een korte fietstocht richting het Zoet Water,
maakten we kennis met onze twee natuurgidsen. Ze leerden de
kinderen om met een andere blik naar het Meerdaalbos te kijken.
Door de leerrijke en actieve opdrachten beleefden we een zalige
voormiddag!

Kunnen stilzwijgend
Observeren
Wat er in de klas gebeurt
Met vliegenogen
Alle facetten
van het dagverloop
In de kleuterklas
Proeven
Zoemend zien
hoe ze zelf
in concentratie zuchtend
zigzag omzetten in zeven
(letters en cijfers)
Brommend bijwonen
hoe ze babbelen.
Biccen bijtend
begrijpend lezen.
(snap je dat?)

SPORTIEVE UITSTAP NAAR KESSEL-LO
De combiklas en het zesde leerjaar maakten in oktober kennis met
niet-alledaagse sporten in de sporthal van Kessel-Lo. Onder het
toeziend oog van de meesters en de lokale begeleiders beleefden
de kinderen een sportieve en uitdagende namiddag.

Er eentje
om de oren vliegen
Beetje plagen
hier en daar.
Prepuberaal humeurig
Wegwuiven dat gebaar.
(denk je niet?)
Ik zou zo graag
Eens een vlieg op de muur zijn
Meemaken
hoe je zo’n klas beleeft
Zolang de juf
me dan laat zitten
en geen
vliegenmepper heeft.

N.G.
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TEAMGEDRAGEN VISIE ROND PESTEN

DE OUDERRAAD

Met het hele team hebben we gewerkt aan het anti-pest en
gedragsbeleid zodat dit een gedragen visie wordt van iedereen!
Onze visie:
Iedereen is uniek. Vanuit dat standpunt kijken we ook naar het
gedrag van onze kinderen. Niet alleen de omgeving speelt een rol,
maar ook hun lichamelijke ontwikkeling, veranderingen in het brein
doorheen de verschillende leeftijds- en groeifases en de daarmee
gepaard gaande psychologische ontwikkelingen. Wat als
ongewenst gedrag wordt aanzien, wordt bepaald door wettelijke
bepalingen, maatschappelijke conventies en uiteraard het
pedagogisch project van de school. Enkele voorbeelden kunnen zijn:
respect voor de natuur, respect voor materiaal, wij spelen samen en
sluiten niemand uit, … .

Eind
oktober
vond
de
twintigste
Letterbergquiz
plaats. Maar liefst 60 ploegen
en 300 deelnemers maakten
er een topavond van! De
opbrengst klopte af op 2500
euro, ook een topresultaat!

Als basis voor ons gedragsbeleid vertrekken we vanuit:
• Een waarderende en aanmoedigende houding van alles wat
goed loopt in het gedrag van de leerling.
• Het in vertrouwen aanleren van gewenst gedrag.
• En we pleiten voor een koppeling van ernstige overtredingen
met werken aan herstel.
Hiervoor werken we met het 4-lademodel. Binnen dit systeem worden
overtredingen ‘gewogen’ naar een bepaalde lade. In elke lade zit
een reeks maatregelen die bij de specifieke inbreuk passen. We
nemen deze maatregelen
met het oog op herstel.
Door te praten met de
kinderen, laten we hen
inzien
waarom
hun
gedrag verkeerd was en
krijgen ze zelf een stem in
de bepaling hoe ze hun
negatief gedrag weer
kunnen goedmaken. Op deze manier maken we leerlingen enerzijds
verantwoordelijk voor hun gedrag en zetten we tegelijkertijd in op
hun verantwoordelijkheid voor het herstel ervan. Door vanuit een
waarderende houding te vertrekken en de focus te leggen op
gewenst gedrag doorbreken we mogelijke negatieve spiralen van
weerstand en/of (pest)gedrag.
Vanuit ons beleid werden duidelijke afspraken gemaakt met de
leerlingen. Deze werden visueel weergegeven op posters, die zijn
uitgehangen op de speelplaats en in de gangen en klassen. Elke klas
heeft meegewerkt aan het maken van de posters! We zetten
wekelijks één item in de picture, wat visueel duidelijk gemaakt wordt
door een ster boven de desbetreffende poster te hangen. Dit item
wordt dan ook elke week in de klas besproken. Als ouder kan je alles
nog eens nalezen op onze website, of spreek gerust iemand van het
team aan bij vragen, opmerkingen of bezorgdheden.

Om de volgende editie
minstens even succesvol te
maken, is de ouderraad
dringend op zoek naar
mensen die de werkgroep
mee willen trekken. Samen zijn
we sterk!

De pizzaverkoop bracht 1200
euro op en de wafelverkoop
zorgde voor een extra 1575
euro in de schoolkas. We
bedanken iedereen voor
diens aankoop en steun!
Vergeet niet om telkens je
een online bestelling plaatst
bij een webwinkel, via de
TROOPER PAGINA van De
Letterberg te passeren! Dat is
geld inzamelen voor de
school zonder zelf één euro
(extra) uit te geven!
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