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NIEUWSBRIEF DECEMBER 2020     

Helm op fluo top! 

De actie helm op fluo top ging maandag 16  november van start. Dank alvast aan alle leerlingen en 

ouders die gevolg hebben gegeven aan de oproep! In deze donkere wintermaanden is het belangrijk 

om te zien en gezien te worden in het verkeer dus ... laat je zien!   

                                                  
                                                          

     
 
 
                                                                        

Rapport en oudercontact  
Het rapport van december zal een beeld geven van  kleine toetsen en  het dagelijks werk van de leerlingen. 
Omwille van de bijzondere werkomstandigheden worden er aan het rapport geen beoordelingen van 
levensbeschouwelijke vakken toegevoegd.  Het rapport van het eerste leerjaar zal een beeld geven van de 
maanden november en december.  
 
Het oudercontact van december is een oudercontact op vraag en gaat online door.  De leerkrachten nodigen in 
de week van 14 tot en met 17 december de ouders van leerlingen via Smartschool uit die ze wensen te 
spreken.  Indien u zelf een leerkracht wenst te spreken dan kan u dat melden aan de directie via mail. 
directie@bsdezevensprong.be 

 
De ouders van de leerlingen van het eerste leerjaar worden allemaal uitgenodigd. 
Het uitgestelde oudercontact van meester Bart gaat eveneens  voor alle leerlingen door in de week van 14 tot 
en met 17 december.   
 
Onze leerlingen ontvangen hun rapporten uiterlijk  op donderdag  17 december.  
 
 

Energetische renovatie  
Vanaf maandag 7 december verhuizen de leerlingen van L1, L2 en L6 naar de klassen in het gerenoveerde 
gedeelte van het hoofdgebouw.  Ook het bureel van de directie en het secretariaat worden tijdelijk in het 
andere gedeelte ondergebracht.  De leerlingen die de school binnenkomen via de ingang van het Mussenpad 
kunnen de speelplaats bereiken via het wandelpad achter de refter. De ingang aan de Nonnenstraat blijft 
voorlopig nog gesloten.  De einddatum van de volledige werken is voorlopig nog niet gekend. Wij houden jullie 
verder op de hoogte.  
 
Omwille van de werken kan het zijn dat de school niet altijd bereikbaar is op het nummer 03 481 82 92.  
U kan de school bereiken op het nummer 0497 27 01 64  
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 Kerstfeest in de kleuterschool 

Brengen jullie vanaf  7  december een pakje mee voor onder de kerstboom?  
(Mama of  papa zorgt voor een leuke verrassing voor jou van ongeveer 5 euro. Ssst, niks verklappen!)  
Ons kerstfeestje gaat door op donderdag 17 december. 
          

 Kerstfeest in de lagere school 

Vrijdag 18 december sluiten we het kalenderjaar in de lagere school af met een kerstfeestje in de klas. Uw kind 

mag die dag een gezelschapsspel meebrengen. In het eerste en tweede leerjaar vragen we om een 

verrassingspakje mee te geven rond een bedrag van 5 euro. Uw kind krijgt dan in de klas het pakje dat u zelf 

meegaf. Vanaf het derde leerjaar wordt gevraagd om een pakje rond de 5 euro mee te geven om te verloten in 

de klas. 

                                                          

Thema het bos  
Binnen het thema ‘het bos’ leerden de leerlingen van het tweede leerjaar over dieren die in het bos leven. Ze 
kwamen heel wat te weten over de  vos, het hert, de eekhoorn en de egel. 
In het ‘Zevensprongse bos’  werden ze uitgedaagd om opdrachten rond dieren en planten uit te voeren. 
Er werden ook heel wat vogels gespot.  
Wist je dat de gaai, het roodborstje,de koolmees, de pimpelmees en boomklever vogels zijn die je ook in jouw 
tuin kan vinden?   
 

 

Spiekpietjes gespot op school! 
De kleuters van de derde kleuterklas kregen een belangrijke brief van Sinterklaas… 
 De spiekpietjes hadden zich verstopt op ons schooldomein. 
Sint vroeg om de spiekpietjes te zoeken en weer naar het grote Sinterklaaskasteel te sturen! 
Om de spiekpietjes te vinden moesten heel wat opdrachten correct worden uitgevoerd! 
Onze ‘spiekpietenzoekers’ uit de derde kleuterklas zongen hun mooiste sinterklaaslied, deden een gekke 
pietendans, maakten een sint-puzzel en kraakten de enige echte ‘sint-code’!  
En als er ergens bij jullie thuis een spiekpietje wordt gespot dan hebben jullie dat te danken aan het knappe 
werk van onze ‘spiekpietenzoekers’!  
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De kabouter en het toverpotlood! 
De kleuters van de 2de kleuterklas schreven samen  
een verhaal over een kabouter!  
Wat een fantasie en verbeelding hebben deze kleine auteurs in  
wording!  Het verhaal werd verfilmd door regisseur ‘juf Sofie’ 
en ging in première tijdens de voorleesweek in Basisschool  
De Zevensprong.  De ‘Oscar’ voor beste boek hebben deze toppertjes  
zeker verdiend! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 

K3 yoga met Sint en Piet 
Wat een spannende tijd! Ben ik wel braaf geweest? Loeren er hier en daar spiekpietjes? Komt de sint? En als 
hij komt wanneer komt hij dan… 
Heel wat vragen die bij onze kleuters van de derde kleuterklas voor extra stresskriebeltjes zorgden!  
Tijd voor een  ‘zen-momentje’, tijd voor een lesje vol ontspannende  oefeningen : 
-het doorgeven van een belletje en ervoor zorgen dat het belletje niet rinkelt, 
-stokstijf staan op het dak en tijdens een hevige storm,  
-samen een schoorsteen uitbeelden, 
-een ‘levende’ stoomboot maken met z’n twee,  
-elkaar uitpakken en uitbeelden wat er in het cadeau zou zitten, … (PS : en gieren van de pret! ) 
-een ontspannende massage met de pluim van de muts van Piet… 
Juf vertelde tot slot nog een verhaaltje en terwijl ze vertelde moesten wij ons concentreren op een pluim die 
op en neer ging op onze buik.  En ik kan je verklappen, … er zijn net geen kindertjes in slaap gevallen!  
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 

Een nootje om te kraken in het eerste leerjaar 
Nootjes kraken hoe doe je dat? 
 
Met onze voet?  Met onze tanden?  Met onze vuist?  Met een mes?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Maar nee!!! Met een notenkraker natuurlijk! (PS : het lijkt gemakkelijk maar we hebben toch even  
          moeten zoeken hoe een notenkraker werkt en juf die zei iets over hefbomen of zo…(?) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Voorlezen het leukste kwartiertje  van de dag…  
Wij zochten tijdens het lezen ook het leukste plekje van de dag!  
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Lapbooks over de Eerste Wereldoorlog in het 5e 
We hebben in de klas  geleerd over WO1. Eerst hebben we een bundel gemaakt en filmpjes gekeken. Tussen 
de middag keken we ‘Kleine handen in een grote oorlog’. Daarna moesten we zelf een lapbook maken en die 
dan voorstellen.  
Er waren mooie lapbooks en verhalen. Ik vond het heel leuk. We leerden dat de oorlog 4 jaar heeft geduurd. 
We leerden ook dat we ook respect moeten hebben voor de Duitse soldaten, ook daar waren er veel jongeren 
die moesten gaan vechten. Sommigen schreven alles op wat ze beleefden in dagboeken en brieven. Veel 
gebouwen werden vernield, heel veel mensen zijn gestorven en ook veel soldaten zijn nooit teruggevonden.  
Bo, L5 
 
De lapbooks waren mooi. Ze hebben heel veel verteld. We keken in de klas tussen de middag ook veel filmpjes 
over de oorlog, de loopgraven en de frontlijn. De oorlog was niet leuk, maar de lessen erover wel.  
We maakten lapbooks met flapjes en deurtjes. Een lapbook is een groot papier met allemaal informatie en 
foto’s, in dit geval over WO1. We leerden allerlei weetjes zoals dat het gasmasker werd uitgevonden na de 
uitvinding van gifgas. De soldaten moesten dit binnen de 20 sec. opzetten. Prikkeldraad is ook tijdens deze 
oorlog uitgevonden.  
Faye, L5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Leerlingenraad L6 
Voor de vakantie hebben we verkiezingen gehouden in de school. Sterre , Annelies , Lotte en Nora zijn 
verkozen en vertegenwoordigen nu de leerlingenraad. Hier zijn een aantal ideeën die we gaan uitwerken. 
We gaan volgende week het voetbaltornooi houden en meester Kurt gaat alles leiden.  
Materiaal op wieltjes mag elke dag worden meegebracht.  
Elke donderdag spelen  we muziek tijdens de middagspeeltijd. We gaan van klas naar klas voor de 
muziekkeuze. Donderdag 3 december starten we met het eerste leerjaar. De kinderen mogen dan naar ons 
komen.  
Vanaf 30/11 starten we met al onze activiteiten. 
Groetjes van Sterre , Annelies , Lotte en Nora. 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 Een sprookje voor het slapengaan… 
Er was eens … een heel klein wezentje en haar naam was Ellebel. Ellebel was een klein, groen met 
roze feetje. Als ze begon te vliegen, kon je haar zien door de glittertjes die ze dan gooide. Maar 
meestal zat ze stilletjes op de sc houder van Ella. Ze waren de beste vrienden. Ze keken samen tv, 
luisterden samen naar muziek, maakten samen tekeningen en natuurlijk ook huiswerk. Maar Ellebel 
was heel bang van de regen. Als ze mee naar school gaat met Ella, is ze bang dat de donderwolk haar 
zal komen halen. De donderwolk is een grote, zwarte wolk die vol regen zit. Wanneer de regen valt, is 
de donderwolk op zoek naar kleine feetjes op de schouder van alle kindjes. Op een dag gebeurde het! 
De donderwolk kreeg Ellebel te pakken. Huilend en gillend vloog ze mee met de wolk. De wolk nam 
haar mee naar de hemel en zette haar af bij koning Wolk. Koning Wolk had een mooie blauwe kleur. 
Bij de koning waren heel veel feetjes. Ze waren aan het wenen en wilden terug naar huis. Maar eerst 
moesten ze voor koning Wolk een opdracht doen en dan mochten ze terug naar hun beste vriendje. 
Alle feetjes moesten de wolken weer wit en blauw maken zodat het zou stoppen met regenen. Vlug 
gingen alle feetjes de opdracht uitvoeren. Ze vlogen van wolk naar wolk. Ze gaven alle regenwolken 
dikke knuffels tot ze stopten met regenen. Na een lange tijd waren alle wolken weer wit en blauw. 
Koning Wolk was super blij dat alles weer goed was. Hij gaf alle feetjes een lekker snoepje en bracht 
ze naar de zon. De zonnestralen brachten alle feetjes weer naar huis. Zo kwam Ellebel weer bij Ella 
aan. Ella en Ellebel waren zo blij … … en ze leefden nog lang en gelukkig. 
 
(auteur: Ella Torfs L3) 
 
 

Rijmzinnetjes verzonnen door de leerlingen van 4de leerjaar 
 
De blaadjes vallen van de bomen, laat de herfst maar komen. 
Alle blaadjes vliegen in het rond en vallen op de grond. 
Paddenstoelen, mooie glitterstoelen! 
Konijnen komen uit hun hol, oh wat hebben ze een lol. 
Blaadjes in alle kleuren met lekkere geuren. 
Vogels zitten te gluren bij de buren. 
Kastanjes zijn bruin, het hoogste punt van een boom is de kruin. 
Konijnen zijn groot, paddenstoelen zijn klein, laat ons samen vrolijk zijn. 
In het bos woont een vos, hij slaapt op het mos. 
Egels zitten onder takken, je kan ze niet pakken. 
Het is rustig in een bos, je loopt er zachtjes op het mos. 
Het kaboutertje haalt hout en verdwijnt in het woud. 
 
 

Bloemetjes van grootouders voor de kleuterjuffen! Dankjewel lieve oma’s en opa’s! Blij dat jullie toch 
even mee konden genieten! 
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9 jaar techniek in de Zevensprong:  stand van zaken 
De tijd vliegt en wij vliegen mee vooruit, altijd rechtdoor op volle kruissnelheid. Maar af en toe kan het geen 
kwaad om even te stoppen en eens achteruit te kijken naar welke weg je hebt afgelegd en of je nog wel op je 
doel afstormt. 9 jaar geleden begonnen we dus aan een nieuw hoofdstuk, een nieuwe weg, namelijk de 
kinderen ‘technischer’ maken. Dat betekent meer dan de gereedschappen juist kunnen benoemen of proefjes 
doen. Wij willen dat de kinderen een ‘technische attitude’ verwerven door de interesse voor techniek aan te 
wakkeren. Dat deden/doen we door uitdagende technische problemen of behoeften voor te schotelen die ze 
creatief moeten oplossen, meestal gepaard gaande met enkele criteria. Het proces is meestal belangrijker dan 
het product. Bij het proces leren ze al explorerend en experimenterend het probleem aan te pakken, waarbij 
ze hun technische oplossing veelal dienen bij te sturen (constante evaluatie). Ook proberen we op zoveel 
mogelijke domeinen (constructie, energie, ict, chemie, transport) activiteiten te voorzien om de 
verscheidenheid van techniek, die zich ook in het dagelijkse leven aandient, te leren kennen. Als we even 
stoppen en over onze schouder terugkijken, kijken we toch wel tevreden terug. We merken ondertussen een 
‘technische evolutie’ van de kinderen: ze zijn over het algemeen niet alleen ‘handiger’ geworden, maar ook 
meer gebeten door de technische microbe. Ze onderzoeken meer, overwegen meer verschillende 
oplossingsmethoden en zijn daardoor vaak creatiever geworden. We denken dat ze techniek niet alleen beter 
begrijpen, maar vooral dat de interesse en het openstaan voor techniek gegroeid is, ook bij de leerkrachten 
(moeten we eerlijk toegeven). Uiteraard is niet iedereen even technisch aangelegd en heeft niet iedereen een 
diepgaande interesse voor techniek. Toch hopen we dat we ook voor deze kinderen, via de uitdagende 
opdrachten, een verschil hebben kunnen maken.  Hier en daar zullen we nog wat moeten bijsturen, maar we 
zijn goed op koers. Hij zag dat het goed was … 
De techniekmeester 
 

Er werd weer gemetst in L3 
Ook dit jaar waren we van de partij … eigenlijk ZEKER van de partij. Want een ganse dag buiten 
werken, dat is pas ‘coronaproof’ ! Tijdens het voorafgaand hoekenwerk tekenden ze reeds hun plan 
en oefenden ze al om ‘in verband’ te metsen. We hadden dit jaar geluk want de echte bouwvakkers 
waren op dat moment ook aan het metsen en zo konden we nog even ‘stelen met onze ogen’. 
Uiteindelijk mochten ze ook hun plannen waarmaken, trokken ze hun werkkledij aan en gewapend 
met truweel en mortel (zavel) werd de eerste steenlegging een feit. Er werd knap samengewerkt, ‘in 
verband’ metsen lukte al voor velen en uiteindelijk vonden ze ook zelf de oplossing om profielen te 
gebruiken om boven de deur en het raam te metsen. Tussendoor werd er nog enkele keren ‘schoft’ 
gehouden, zoals het echte bouwvakkers betaamt. De stevigheid werd achteraf getest door middel 
van een getrapte basketbal, waardoor de goede constructies,maar ook de pijnpunten zichtbaar 
werden. Het was niet alleen plezierig, maar ook leerzaam. Hieronder enkele van de prachtige huisjes: 
 
(n.v.d.r.: Toen iedereen naar huis was, zijn de ‘echte’ bouwvakkers van de nieuwe school nog komen 
kijken naar onze huisjes. Jaloers onderzochten ze onze metselaarskunsten.  Hopelijk doen ze het nu 
net zo goed als wij! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Zie ginds komt... 
We hebben de troon alvast klaargezet maar of sint en piet in deze ‘bizarre’ tijden een bezoekje aan de school 
kunnen brengen is nog een raadsel.  
Toch zijn we er vast van overtuigd dat hij ons deurtje niet zomaar voorbij zal rijden!  Spannend… 
 
     

 
 
 
 
 
 
 

Eindejaarsquiz door de leerlingen van L6 opgesteld 
Breng de antwoorden binnen bij de leerlingen van  het 6de leerjaar. Er wacht je een beloning als alles juist is…. 
Vermeld zeker je naam!!! 
SUCCES!! 

1. In welke land is de pizza ontstaan ? Weet je ook in welke stad? 

2. Hoeveel mensen zijn er ongeveer op onze aarde?    

a) 4,8 miljard 

b) 6,8 miljard 

c) 7,8 miljard 

3. Hoe groot is ons landje ongeveer? 

a) 10 500 km² 

b) 20 500 km² 

c) 30 500k km² 

4. Wat is het Franse woord voor “ hemd”? 

5. Van welk land verloren onze rode duivels in de halve finale van het WK voetbal 18’? 

6. Wie is de troonopvolger/opvolgster van koning Filip? 

7. Hoe heet het James Bond-liedje van Billie Eilish? 

8. Hoeveel petflessen cola van 0,5 liter worden er ongeveer per jaar gemaakt? 

a) 100 miljoen 

b) 1 miljard 

c) 100 miljard 

9. Hoe heet het paard van sinterklaas? 

10.  Hoe noem je een melodie, of een stukje daarvan, dat in je hoofd blijft hangen? 

11. Welke ontdekkingsreiziger heeft Amerika “ontdekt”in 1492? 

12. Hoe oud is koning Filip nu? 

13. Wie heeft de nobelprijs uitgevonden? Uit welk land is hij afkomstig? 

14. Welk dier is het symbool van WWF? 

15. Hoe snel kan een paard ongeveer gemiddeld lopen? 

a) 25 km/uur 

b) 45 km/uur 

c) 60 km/uur 

16. Hoe heet de beroemde verborgen stad die ergens op de bodem van de Atlantische oceaan ligt? 

17. Hoe heet het hoogste gebouw in de wereld? Waar staat dit gebouw? 

18. Uit hoeveel % water bestaat je lichaam ongeveer? 

19. In welke stad in Limburg kan je het blotevoetenpad bewandelen? 

20.  Welk woord zoeken we? →een aandoening waarbij specifieke geluiden heftige gevoelens van haat , 

walging , afkeer, woede, … oproepen. Letterlijk betekent het “haat van geluid”. 
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KALENDER DECEMBER 2019 (omwille van de veiligheidsmaatregelen kunnen er geen uitstappen doorgaan) 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Di 1     

Woe2     

Do3     

Vrij 4  K1→L3 Sinterklaasfeest in de klas  

Za 5     

Zo  6     

Ma 7     

Di 8     

Woe 9     

Do 10     

Vrij 11     

Za 12     

Zo 13     

Ma 14     

Di 15     

Woe 16     

Do 17  K1→K3 Kerstfeest in de klas  

Vrij 18  L1→L6 Kerstfeest in de klas  

Za 19     

Zo 20     

Ma 21   Begin kerstvakantie  

Di 22     

Woe 23     

Do 24     

Vrij 25     

Za 26     

Zo 27     

Ma 28     

Di 29     

Woe 30     

D0 31     

                                      

                                            

                                 

      Toon je neus voor het goede doel!                                          

      Ook wij doen mee! 

      Zin om mee na te denken over een leuke actie…? 

      Laat ons snel iets weten!  

                                                                     Het 7Sprong-team 

                   

                      


