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          Gedichtendag 2022 (met een knipoog naar Mattis!)          

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

   
 
 
 
 
 
 
 

Lieve Mattis  

 

 Als wij konden toveren  

 Dan toverden we voor jou een beresterke Pokemon 

 Die alle vieze beestjes overwon! 

 

Een Pokemon om hoog boven de wolken te zweven 

Om daar spannende avonturen te beleven!  

 

Een Pokemon die 

Als alles even niet mee zit en jij voelt je niet zo fit… 

Samen met jou zal vechten als een leeuw 

En al jouw pijntjes en kwaaltjes doet smelten als sneeuw! 

 

Lieve Mattis  

 

Laat al de vriendjes van de school  

Voor even jou Pokemons zijn 

Want jou (en dat weten wij wel zeker)  

Krijgen ze niet klein!  

 

                                                    Beresterke knuffels  

                                                    Het 7Sprong-team 
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 Minder leuk nieuws…  
Mattis uit het 4 de leerjaar kreeg tijdens de kerstvakantie de diagnose lymfeklierkanker. Mattis zal dit 
schooljaar en waarschijnlijk ook nog een stukje van volgend schooljaar niet meer op school kunnen aanwezig 
zijn. We starten in de nabije toekomst in het 4de leerjaar met ‘Bednet’ en proberen op die manier Mattis een 
stukje bij het schoolgebeuren te betrekken.  In april nemen we deel aan de actie ‘De pet op tegen kanker’. De 
klasgenootjes van het 4de leerjaar zullen tijdens de actie zoveel mogelijk petten trachten te verkopen. Ook op 
schoolniveau werken we een aantal acties uit.  Mattis krijgt graag post. Kaartjes en briefjes kunnen verstuurd 
worden naar Molenstraat 51, 2560 Nijlen. Wij duimen alvast dat Mattis weer snel bij ons kan zijn en wensen 
de hele familie heel veel liefs en warmte!  
 

Leermeester Rooms katholieke godsdienst 

Juf Goedele Van Ostaeyen neemt (leerkracht van Rooms Katholieke Godsdienst) neemt vanaf 31 januari een 

verlofstelsel op tot het einde van het schooljaar. Het is nog niet duidelijk wie de vervanging zal opnemen.   Wij 

houden jullie op de hoogte.  

 

Speeluurtje 
Omwille van de veiligheidsmaatregelen kan het speeluurtje van woensdag 9 februari niet doorgaan. Ouders 
die een individueel bezoekje met hun kleuter wensen nemen best eerst telefonisch contact op met de school.  
 

Dikke truiendag  
Op dinsdag 8 februari roepen we nog eens extra op om de auto aan de kant te laten staan en ‘op volle kracht’ 
met de fiets naar school te komen.  Met ons project ‘Mooimakers’ zetten we niet alleen in op een propere 
wereld maar organiseren we ook acties als aanzet naar de duurzame wereld! Traditiegetrouw zetten we de 
verwarming die dag nog wat lager en voorzien extra activiteiten in de openlucht. Vergeet die dag dus zeker 
niet je dikke trui, muts en sjaal.  Tijdens de speeltijd trakteren we onze leerlingen op een bekertje chocomelk!  
 

Opendeurdag  
Omwille van de veiligheidsmaatregelen Kan de opendeurdag op zaterdag 12 februari niet doorgaan.  Wij 
werken in al onze klasjes rond ons jaarthema ‘Kijk eens om je heen’. Er worden verschillende lesjes en 
activiteiten per klas voorzien. Klasdoorbrekende activiteiten kunnen alleen in openlucht. Foto’s van de 
activiteiten en afsluitmomentjes worden op de Facebookpagina’s van de juffen gepost.  
 

Carnaval 
In de week van 21 tot en met 25 februari doen we elke dag iets gek.  Maandag doen we iets gek met onze 
haren, op dinsdag trekken we onze gekke schoenen aan, op woensdag komen we met een gekke neus of een 
gek mondmasker naar school en op donderdag mag jij kiezen (alles mag als het maar gek is) ! 
Vrijdag  25 februari vieren we carnaval in de school!  
Vanaf ’s morgens mag je verkleed naar school komen. Tijd dus om op zoek te gaan naar een gek, grappig of 
origineel kostuum. Het hoeft echt niet duur te zijn, misschien kan je met een creatief ideetje zelf aan de slag.  
 Omwille van de huidige maatregelen voorzien we een activiteit per klas.   
(P.S. : toeters en bellen mag je meebrengen. Confetti  en serpentines mag op school niet rondgestrooid 

worden en blijft dus beter thuis. ) 

 

Overgang secundair onderwijs (6de leerjaar)  
Omwille van de veiligheidsmaatregelen kunnen de bezoeken aan Anton Bergmann niet doorgaan.  Samen met 
het clb bereiden we onze leerlingen voor met digitale filmpjes, praatrondes en informatiebrochures. Moest u 
hierover vragen hebben kan u steeds bij ons terecht.  
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K2 KIJKT AL UIT NAAR HET PROJECT 
Wij lanceren in februari ons project! Als echte astronauten zullen we reizen door de ruimte, doen 
onder(melk)weg vele lichtjes aan en uit, roetsjen voorbij de planeten en landen op de maan! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Thema  “ziek zijn” werd heel letterlijk genomen in de 3de kleuterklas😉 
Afgelopen 2 weken was het wel heel erg stilletjes in ons klasje… 
Vele kindjes kregen voor het eerst corona en anderen moesten dan weer in quarantaine verblijven en dat net 
tijdens het thema ‘ziek zijn’.  
Ook Pistache de muis werd ziek. We belden de dokter en zij kwam langs in onze klas.  
We speelden zelf doktertje, verzorgden de knuffels en popjes, we speelden spelletjes met windels en verband, 
we maakten kunst met spuitjes en verf, er werd bijna elke dag aan sport gedaan  (want da’s gezond!) en 
poetsten samen onze tandjes. 
Het was alweer een leerrijke week! 
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De ‘gazet’ van L3 
In bijlage vinden jullie nieuwtjes en weetjes van activiteiten uit het derde leerjaar! Het krantje wordt ook met 
de leerlingen meegegeven!  Onze redactie van het 3de leerjaar zou het fijn vinden moesten jullie de tijd vinden 
om bij een tasje koffie de krant te lezen!  
 

 Mindmaps 
In het 5e leerjaar hebben we 
een mindmap gemaakt. Over de 
tijden zoals de prehistorie, de oudheid, de 
middeleeuwen, de nieuwe tijd en onze tijd. Voor de 
mindmaps hebben we veel 
opgezocht op onze chromebooks. Als het klaar was 
stelden we  
het voor aan de klas, de kinderen in quarantaine 
volgden mee via videocall.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

We hebben  
veel samengewerkt. En er veel uit geleerd. 
Wij vonden het heel leuk! 
Groetjes uit het 5e leerjaar.  
 

Aftrap project ‘kijk eens om je heen’ in het eerste en tweede leerjaar 
Wij  startten met een ‘kijkje dicht om ons heen’ en kwamen via een duopraatje alles te weten over de 
vriendjes in de klas. We ontdekten in onze klasjes heel wat talent! In de leeshoek ligt het grote vriendjesboek 
dan ook te pronken! Met een I-pad maakten we foto’s van de leukste plekjes om ons heen. De zandbak, de 
speelwei en de spelletjeshoek staan alvast in onze top tien! De speelwei is niet alleen een leuke speelplek voor 
ons maar ook heel wat diertjes vinden het er fijn. We werken nu volop aan de identiteitskaarten van de dieren 
om ons heen. In filmpjes en boeken zoeken we naar weetjes en rariteiten. Met natuurlijke materialen en een 
schoendoos, krijgt de habitat van de dieren in onze omgeving stilaan vorm. Benieuwd naar meer? Hou dan 
zeker de volgende nieuwsbrief en de Facebookpagina’s van de juffen in de gaten.  
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Interview met een BV  
Maandag 31 januari hebben we een online interview gedaan met de heer Tom Waes. Normaal doet hij dat 
bijna nooit maar onderaan lees je waarom hij het wel heeft gedaan… we hebben hem een mailtje gestuurd dat 
we samen met de klas hebben opgesteld… 

(Goed gedaan van ons… 😊 ) 
 
“ Beste leuke en lieve Tom Waes ,  
wij zijn de toffe kinderen ( volgens onze meester toch) van het 6de lj van basisschool de Zevensprong. Onze 
school ligt in de provincie Antwerpen in het mooi lieftallig dorpje Nijlen. Volgens ons is dat niet zo ver van jouw 
lievelingsstad Antwerpen , de koekenstad. Wij weten dat omdat onze meester dat in onze oren heeft 
gefluisterd. Wij kennen je van o.a. reizen Waes. Onze meester laat af en toe fragmentjes zien van je geweldige 
avonturen daar in het verre  of dichtbije Nederland. Oh ja , de blacklist is ook van jou. Jij brengt de wensen van 
kinderen in vervulling; je bent een echte krak want je slaagt altijd in je opdrachten! TOP! Onze meester kijkt ook 
al uit naar je nieuw programma over België…dat belooft! 
Onze klas is supertof! Wij maken nooit ruzie ( af en toe volgens onze rare meester) . De meisjes zorgen ervoor 
dat de kleuters op de speelplaats goed luisteren ; onze meester is een echte dino: wij moeten hem nog veel 
leren over technologie , je kent dat wel ; de jongens zijn cool en supergoed in voetbal. Wij zijn superfan van jou! 
Ook wij starten met een projectje à la reizen Waes maar het heet dan reizen Zevensprong. We gaan ook ons 
dorp en België verkennen. We gaan er allerlei dingen over opzoeken en leren. We maken dan een reisfoldertje 
over ons landje.   Dus daarom onze vraag : zie je het zitten dat wij online een interview mogen doen met jou , 
de grootmeester ? Dat hoeft zeker niet lang te duren… 
Wij hopen op een positief berichtje … ( moest het nu niet kunnen , we blijven je graag zien!) 
Onvoorstelbare vriendelijke en liefdevolle groetjes van ons aan jou!!!!! 
Tot hoors of misschien tot ziens op de PC … 
Ciao 

Het zesde leerjaar 😊 “ 

 
Antwoord van onze BV  
“Dag Kurt, 
 Ik doe dit niet vaak ook omdat ik het vaak ook te druk heb en veel in het buitenland zit maar omdat je zo een 
mooie tekst schreef en ook omdat ik nu in het buitenland zit maar wel wat tijd heb. 
Dus, geef me eens een data en uren door waarop dit zou kunnen en dan kunnen we wel online elkaar spreken 
in de klas. 
Vraag maar aan de meester hoe hij een teams meeting of een zoom meeting moet maken. 
 groetjes, 
 Tom “ 
 

 Zieke dieren in de eerste kleuterklas 
Wat een enthousiaste dierendokters in de eerste kleuterklas. Met de stethoscoop onderzochten we de zieke 
knuffeldieren en gingen onder de zelfgemaakte microscoop op zoek naar microben en andere vieze beestjes.  
De zieke diertjes werden door de dokters en verpleegsters in de watten gelegd en voelden zich snel weer 
beter. Heb jij snel eerste hulp nodig, bel dan op het noodnummer van de 7Sprong en de dokters uit K1 staan 
onmiddellijk voor je klaar! 
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3de en 4de leerjaar  
Project ‘Kijk eens om je heen’! Op uitstap in onze gemeente Nijlen! 
Maandag 24 januari maakten we een historische wandeling door Nijlen. We leerden meer over enkele 
historische (= oude) gebouwen en plaatsen in onze gemeente. Het kerkhof was een indrukwekkende stop.  

 

  
 
Dinsdag 25 januari trokken we er een eerste keer met de fiets op uit 
richting witloofkwekerij (Grondwitloof) en de boerderij die er naast 
lag.  
Bij de witloofkwekerij leerden we over twee soorten witloof: de 
bittere soort die we kennen uit de winkel en het grondwitloof dat 
minder bitter smaakt. De uitstap 

heeft gesmaakt 😊  
 
   
 
 
 
 
 
 
 

 
Bij de boerderij zagen we veel koeien en een boeiende technische installatie om de koeien te melken. 
Toch waren het vooral de kalfjes die ons inpalmden.  
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Woensdag 26 januari mochten we eindelijk langsgaan op het gemeentehuis van Nijlen. Wat een 
interessant bezoek! We zagen zelfs de trouwzaal waar juf Myrthe is getrouwd twee jaar geleden. De 
enthousiaste gids maakte het bezoek nog toffer!  
 

 
 
Donderdag 27 januari reden we met onze fiets richting Kessel. Daar hadden we afgesproken voor een 

initiatie ‘paddel’. Na wat oefenen hadden we de kneepjes van het ‘paddellen’ al wat ‘in de hand’ 😊  
Dat smaakte naar meer! 
Vervolgens stond er een bosspel en fietstocht op de planning, maar daar stak het regenweer een 
stokje voor…. Dit hebben we nog te goed! 
 

                     
 
Vrijdag 28 januari brachten we een bezoekje aan het ‘Diamantmuseum’ in Nijlen.  
Daar werden we door twee gidsen ondergedompeld in het leven  in de diamantsector in Nijlen. Een 
echte slijper liet ons ‘echte’ diamanten zien en vertelde vol over het leven vroeger….  
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Kalender februari 2022 

DATUM UUR VOOR ITEM KOST 

Di 1  Peuters Instapdag  

Woe 2     

Do 3     

Vrij 4     

Za 5     

Zo 6     

Ma 7     

Di 8  Allen  Dikke truiendag (Met een dikke trui en 
op de fiets naar school) 

 

Woe 9    Peuterspeeluurtje (kan niet 
doorgaan!) 

 

Do 10  K3 → L6 zwemmen 2,25 € 

Vrij 11     

Za 12     

Zo13     

Ma 14  Allen  Complimentendag  

Di15     

Woe 16     

Do17  L3 en L4  Fietstocht door Nijlen (leerlingen 
komen met de fiets)  

 

Vrij18     

Za 19     

Zo 20     

Ma 21  Allen  Gekke harendag  

Di 22  Allen  
K2 en K3 

Gekke schoenendag  
Bezoek toneel (cc De Mol-Lier) 

 
11 €111111 

Woe 23  Allen  Gekke neuzen/mondmaskersdag  11 

Do 24  Allen  
K3 → L6 

Gekke ‘keuzendag’ (alles mag) 
zwemmen 

 
2,25 €2 

Vrij 25   Carnaval op school (leerlingen kunnen 
verkleed naar school komen)  

 

Za 26     

Zo 27     

Ma 28     

                         

                   


