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Infoavond  
schoolrijpheid
Op woensdag 22 januari is er voor  
ouders van kleuters uit 3K een  
informatieavond rond ‘schoolrijpheid’.
Uitnodiging volgt na de kerstvakantie.

Infoavond instappers
Op woensdag 29 januari is er om 19u 
een informatieavond voor ouders van 
nieuwe instappers van geboortejaar 
2018 (geen broer of zus).

Nieuwe website
Onze school heeft een gloednieuwe 
website! Ontdek alle nieuwigheden op: 
www.sintjorisblaasveld.be
Met dank aan onze ICT coördinator  
Ilse Rochtus voor het straffe werk!
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Verkeersveiligheid
• Opstap geplaatst voor mindervaliden, 

buggy’s en transport aan poort  
Hinxelaar 4.

• Begin september hebben we over-
leg met politie en gemeente gehad 
met als doel de veiligheid aan onze 
schoolpoort te verhogen: vraag om 
herschilderen zebrapaden, geregeld 
politietoezicht aan Mechelse  
steenweg en Hinxelaar uitvoeren,  
gevaarlijke oversteekplaats voor  
fietsers aan Hinxelaar bekijken,…

• Er vond in de maand oktober een 
“Buurt aan de beurt” plaats op  
vestiging Hinxelaar: bewoners,  
gemeente en school denken samen na 
en brengen suggesties aan, die mee 
opgenomen kunnen worden bij de 
heraanleg van Hinxelaar.

• Half november organiseerde  
Gemeente Willebroek een  
infomoment met workshops voor alle 
inwoners van Blaasveld.  
Er was speciale aandacht voor de 
wensen van onze jeugd en een aparte 
workshop “schoolomgeving”.  
Wat zijn de gevaarlijke situaties  
op de Mechelsesteenweg, Hinxelaar,  
Keizerstraat?  
Hoe kan de schoolomgeving veiliger 
gemaakt worden? Hoe kunnen trage 
wegen voor fietsers en voetgangers 
gemaakt worden? Wat met parkeer-
problemen, kiss and ride zone ed. 
Positieve en negatieve punten werden 
genoteerd en besproken met de 
gemeente.

We blijven ons als school  
verder inzetten voor een  
veilige schoolomgeving.

Speelplaatsen
• meer uitdaging en speelkansen 

aanbieden, zodat kinderen geprikkeld 
worden tot ‘samen’ spelen.

• Vanuit de opbrengst van de  
Mosselfeesten werden er nieuwe  
banken gekocht en geplaatst op  
alle speelplaatsen van onze kleuter-
vestigingen. Ook werden op  
Hinxelaar 4 nieuwe speeltuigen  
geplaatst: een loopbrug,  
een evenwichtsparcour en een 
podium. Kinderen genieten er  
volop van!

• Met de opbrengst van de Rode 
Neuzendag wordt er spelmateriaal 
aangekocht voor de uitleenhut die 
over de middag op Mechelsesteen-
weg in gebruik wordt genomen. 
Voor de kleuterscholen komen er 
experimenteertafels.

• Op Hinxelaar 2 wordt er  
voorbereidend werk gedaan in  
functie van de herinrichting van een 
‘speelvriendelijke’ speelplaats. 

• Leerkrachten en ouders werden 
vooraf bevraagd: welke speelzones 
zijn belangrijk, welke afbakening,  
veilige mogelijkheden voor een veilige 
en kindvriendelijk ondergrond.

Deze resultaten worden in een  
mooi plan gegoten en na goedkeuring 
kan dit project van start gaan.  
Meer nieuws verneem je in de loop 
van het schooljaar.

Leescultuur thuis
• Vorig schooljaar hebben ouders online 

hun mening kunnen geven over de 
leescultuur (lezen en voorlezen) thuis.

• In oktober werd daarvan een terug-
koppeling gedaan: ouders ervaren dit 
als positief en hechten veel belang aan 
lezen en/of voorlezen thuis.

• Ook op school werd er de voorbije  
tijd veel aandacht aan besteed: 
leerlingen van 3L tot 6L gaan naar 
de bib op school, de voorleesweek 
werd zichtbaar gemaakt aan de 
schoolpoort, alle kinderen kregen een 
leesbingo mee naar huis, leerlingen 
van 5L, lezen voor aan kinderen van 
2L, bij start van de dag een kwartiertje 
voorlezen, boekenwormen hangen in 
elke klas die aangroeien wanneer er 
een boek werd uitgelezen, …

Deze werkgroep van uitsluitend 
ouders en directeurs denken in de 
toekomst verder actief na…  
we blijven niet stil zitten!

Ouderbetrokkenhei� op schoo� verhoge�

‘Samen school maken’ dat doen we niet alleen, dat willen we graag doen met allerlei partners: kinderen, personeel,  
bestuur, maar ook met ouders. Het voorbije schooljaar hebben we met ouders van werkgroep ‘Actieve school’  
nagedacht over allerlei pedagogische items van onze school. Wat loopt goed of wat kan misschien anders of beter?
Vooral dat laatste is onze motor om als school in beweging te blijven. 

Welke pedagogische items werden besproken en hoe zijn we dit 
schooljaar daarmee verder aan de slag gegaan?

Fictief voorbeeld speelplaatsplan (bron: Bebat)

De Sint-Joris boekenworm.  
Een mooie creatie van juf  

HIlde De Wachter.
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Werkda� i� all� vestiginge�
Zaterdag 7 december, weekend begonnen… geen school voor onze kinderen!
En toch was er veel beweging en bedrijvigheid op school.
Een 10 tal werkkrachten (ouders en ja ook grootouders) staken vrijwillig  
de handen uit de mouwen voor werklussen in alle vestigingen.

Er werden nieuwe banken op alle speelplaatsen geplaatst en op Hinxelaar 4  
kregen nieuwe speeltuigen een leuke speelplek: een loopbrug, een even-
wichtsparcour en een podium.

In kleutervestiging Tuimeling werd er met kruiwagens heen en weer gereden om 
al het snoeisel en grasmaaisel naar de groencontainer te brengen.  
Dat hebben deze helpende krachten ’s avonds wel gevoeld!
Maar het werd met veel plezier gedaan… op het einde nog effe napraten en 
lachen bij een pintje of tas koffie.

Vanwege onze kinderen, personeel en directeurs: 

Reuze bedankt werkgroep onderhoud,  
ouders en meester Benny om alles in goede 
banen te leiden!
Maandag zagen we blinkende kinderoogjes van verwondering en genoten ze van 
al het nieuwe op de speelplaatsen. 

Gelukkige kinderen, daar doen we het voor!

Rod� Ne�ze� 
Versla� ouder� 
Actiev� Schoo�

Ergens in oktober begonnen we als 
werkgroep Actieve school na te denken 
om een actie op poten te zetten om geld 
in te zamelen voor Rode Neuzendag. 

We opteerden om terug een verkoop 
van ‘neuzen’ te organiseren. Deze keer 
niet alleen de klassieke cuberdons maar 
ook de chocolade versie ervan.

De bestellingen liepen vlot binnen.  
Vele uren inpakken en rode neuzen- 
labels plakken later, waren de zakjes  
en doosjes klaar om uit te delen.
Al onze inspanningen waren niet  
tevergeefs, integendeel!  

De actie bracht een 
mooi bedrag op : 

€3242
Hiermee kan de school aankopen doen 
om het welzijn van de leerlingen op 
school te vergroten. Want daar doen we 
het tenslotte toch allemaal voor....

Bedankt aan alle  
helpers, kopers en 
snoepers!

Vanessa Van der Jeught
Werkgroep Actieve School

!
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Schoolbibliothee�
De schoolbibliotheek ging ondertussen al een tijdje van 
start voor de leerlingen van 2de tot 5de leerjaar.  
Om de 2 weken komen de kinderen langs in onze bib. 

Dankzij de boekenkoffers die door de gemeentelijke  
bibliotheek werden samengesteld zijn er voor elke leeftijd 
en elk leesniveau leuke boeken te leen. De kinderen mogen 
zelf een keuze maken en zijn erg enthousiast.  
Per uitleenbeurt mag er één boek gekozen worden.  

Juf Carine zorg er voor dat alles vlot verloopt en netjes 
wordt bijgehouden wie welk boek heeft uitgeleend.  

Leerlingen graag en goed leren lezen is immers een  
belangrijke taak van de school. 

Lezen opent een deurtje naar een andere wereld,  
het stimuleert de fantasie en daarnaast is het fantastisch 
voor zowel hun taal- en sociale ontwikkeling.  
Niet alleen werkt je kind aan een uitgebreidere  
woordenschat, ook is het goed voor de algehele  
taalontwikkeling. Hij of zij leert veel op het gebied  
van schrijven, grammatica, zinsbouw en spelling.  

En daar heeft je kind  
op school weer  
veel profijt van!

Juf Carin� 

va� d� Bib

Bedankt juf Carine en Gerd 
voor de organisatie van  
onze schoolbibliotheek!

5L

2L
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Social� vaardighede� - Havi�            e� steenbo�

Sin� i� d� kla� - 1� leerjaar
We kregen een mysterieuze brief… . Het werd snel duidelijk dat hij van 

de Sint kwam. Zijn Zwarte Pieten kon hij niet meer aan het werk krijgen. 

Maar het eerste leerjaar kwam met een oplossing. Ze lieten zich onder-

dompelen in de wereld van Zwarte Pieten. Wat een fantastische wereld! 

Ze leerden hoe ze koekjes moesten bakken, hoe dag en nacht in elkaar 

zit -> moet je alles van weten omdat je ’s nachts op het dak moet, de 

stoomboot inrichten, … . Uiteraard kon een echte baret ook niet ontbre-

ken. Uiteindelijk waren de Zwarte Pieten zo jaloers dat ze terug aan het 

werk gingen… . En wij? Wij blijven steeds stand-by want wij hebben een 

Pietendiploma op zak! Dat is nog niet alles… als beloning mochten we 

naar het huis van de Sint en ons uitleven in de binnenspeeltuin.  

Bedankt Sinterklaas!

• We hebben besproken hoe we wél 
reageren op deze situaties en  
hoe zeker niet.

• Hierbij oefenden we op het weerbaar 
worden door een duidelijke STOP aan 
te geven of een duidelijke  
NEEN, IK DOE HIER NIET AAN MEE  
of NEEN, DIT WIL IK NIET.  
Niet iedereen heeft de durf zijn stem 
duidelijk te laten klinken, ook dat 
moet soms aangeleerd worden.

• We leerden ook ruzies oplossen door 
daarbij vier belangrijke stappen te 
zetten:

1.  Beide partijen vertellen wat er 
juist   is gebeurd (en liegen niet)

2.  Beide partijen vertellen hoe ze 
zich hierbij voelen

3.  Beide partijen zoeken naar een 
oplossing

4.  Er komt een ‘sorry’.

• Komen we niet tot een verzoening 
dan zijn er nog andere mogelijkheden 
om de ruzie even te laten bekoelen. 
Kinderen vertelden vanuit eigen erva-
ringen wat nog kan helpen.

• Bij ontoelaatbaar gedrag worden kin-
deren aan de kant gezet en wordt de 
klasleerkracht op de hoogte gebracht. 
Dit kan gaan om fysiek iemand pijn 
doen, verbaal iemand kwetsen met 
scheldwoorden, iemand uitsluiten of 
negeren, onbeleefd gedrag, liegen, … 
Wanneer dit niet de eerste keer is dan 
worden de ouders op de hoogte ge-
bracht met een nota in de agenda. Juf 
Liesbeth en juf Myriam zullen dan met 
de ouders en de leerling de sanctione-
ring bespreken.

• Ons pestbeleid zet erg in op preventie. 
‘Voorkomen’ is beter dan ‘genezen’. 
Wordt er toch gepest op onze school 
dan melden deze kinderen dit via het 
invullen van een pestbriefje (zie grijze 
brievenbus in de gang).

• Via de no blame methode worden de 
meeste problemen opgelost.

HAVIK
Ik zet recht wat fout is.
Ik geef eerlijke kritiek.
Ik durf te zeggen wat mij dwars zit.
Ik zeg mijn mening maar…     
ik doe alles op een beleefde manier!

STEENBOK
Ik durf NEEN zeggen en STOP.
Ik laat mij niet op mijn kop zitten.
Ik zeg NEEN tegen pesten.

We maakten de leerlingen de voorbije twee maanden het verschil duidelijk tussen plagen, ruzie maken en pesten.  
We gaven veel aandacht aan het beschrijven van ontoelaatbaar gedrag, zowel op fysiek vlak als verbaal.

1L
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KIK
  6

e le
erjaar              in de kijker

Boeiend�  presentatie�

Grappig� 
weetje�

Enthousiast� 
leerlinge�!

SMULLEN VAN
DE LEKKERSTE  
LANDEN VAN  
DE WERELD...

6L
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Alexander i� ee� (taa�)kanjer! 
5L
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Op weg naar het secundair. 
Uitstap naar de Ursulinen. 

We hebben aan een escape-room deelgenomen in de Ursulinen Mechelen, 
het was heel leuk om te doen. 

Eerst kregen we echter frietjes aangeboden. Velen onder ons gingen zelfs 
twee keer friet halen.

Daarna hebben we veel geleerd over de richtingen die aangeboden worden 
en hoe je die in je leven kan gebruiken. 

Bij de les Latijn hebben we woordjes geleerd van het Latijn naar het  
Nederlands. Tijdens de les STEM-Wetenschappen hebben we een klein 
beetje geprogrammeerd.  

Tijdens de sessie van taal en cultuur hebben we een fotofilmpje gemaakt, 
een zogenaamd stop-motion filmpje.

Tenslotte kregen sommigen nog een lesje economie & welzijn.  
Hierbij moesten  we vooral leren samenwerken: dat lukte heel goed.

Het was een leuke namiddag om te beleven,  
we zullen het niet snel vergeten. 

Groetjes 6

Niet� i� cooler da� Kerstmi�

Hartverwarmen�

6L

4L

3L
Op dinsdag, 17 december bleef de ster 
stil staan boven het P.C. van Blaasveld. 
Ziekenzorg organiseerde er zijn jaarlijks 
kerstfeest. 

Alle herders en koningen van het  
3e leerjaar stonden er klaar om een 
spetterende mini-kerstshow te geven. 

We zongen leuke liedjes en brachten al 
mooie wensen voor 2020. Iedereen was 
op zijn mooiste: een leuke kersttrui, een 
muts van de kerstman, een gewei van 
Rudolf, het rendier met de rode neus. 

Iedereen ging uit de bol, we zongen zelfs 
een bisnummer. Dit was een dag om niet 
te vergeten. 

H�, h�, ����! 

Leerrĳ�!

Frietje�

Kerstsnapp�
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SINT-JORIS ZOEKT SPONSORS

IN SAMENWERKING MET CIRCUS PICOLINI

Op 27, 28 en 29 maart 2020  
laten onze kinderen het beste van zichzelf zien tijdens het schoolevenement

Voor dit evenement zijn we nog steeds op zoek naar sponsors.  
Heb je zelf een bedrijf, een winkel, of ken je iemand die zou kunnen sponsoren?  

Vraag dan een sponsordossier op het secretariaat. 
Alvast hartelijk dank voor uw steun en engagement bij dit groot evenement.
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Wis�-j�-datje�

Bebat
De oproep om gebruikte batterijen  
binnen te brengen was een succes!
De 3 tonnen in onze vestigingen zaten 
goed vol en waren samen goed voor  
185 kg aan ingezamelde batterijen !  
Het leverde ons 490 Bebatpunten op. 
Maar we zamelen natuurlijk nog  
verder in… Hopelijk kunnen we  
binnenkort opnieuw een ophaling  
aanvragen en nog meer 
punten sparen. Samen 
werken we aan een 
beter milieu! 

www.bebat.be

Circus Jorisini
In december hebben de leerlingen van 
van de lagere school voor de eerste keer 
geoefend met het circusmateriaal onder 
leiding van circus Picolini.
Op vrijdag 10 januari komt circusdirec-
teur Dennis Hartman voor een 2e keer 
langs. Dan oefenen de leerlingen verder 
met een eigen techniek (jongleren met 
sjaaltjes, evenwicht, diabolo, Flip ‘n 
flyers, bordjes,... alle circustechnieken 
komen aan bod. Wie een eigen talent 
heeft kan dit ook tonen in een extra act 
(Ropeskipping, acrogym,...)
Stap voor stap komen we dichter bij de 
grote projectweek “Circus op school” 
met als afsluiter het schoolevenement 
in het weekend van 27, 28 en 29 maart 
2020.

Bronzen medaille
Wist je dat onze school een bronzen 
medaille heeft verdiend naar aanleiding 
van de acties rond VEILIG VERKEER op 
school. FietsparcopursOok de gemeente 
Willebroekblijft zich verder inspan-
nen om de schoolomgeving veiliger te 
maken.

Trotse Rode Neuzen 
school 2019
Ook de Sint-Jorisschool is een trotse 
Rode Neuzenschool. De actie werd op  
29 november feestelijk afgesloten.  
Heel de school kleurde rood! 
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Geboorte

Rune
Broertje voor Warre (3KT)  
en Seppe (1KT) Van Camp
Geboren op 9 december 2019.

Aiden
Kleinzoon voor juf Els Wyffels 
Geboren op 23 oktober

Huwelijk

Proficiat aan de ouders van Bram 
(4C) en Bo (3C) Vander Beke met 
hun huwelijk op 9 december 2019.

Overlijden

Petar Hristov Kostov
Grootvader van Katerina Dimitrova 
(kinderverzorgster en toezichter  
LS en KS)
Overleden op 5 november

Jet Adriaens
Grootmoeder van juf Kaat De Ron 
(instapklas Tuimeling)
Overleden op 6 november 2019

Mariette Serrien
Grootmoeder van Lynn Van Aken 
(kinderverzorgster en toezichter KS)
Overleden op 13 november

Rosa Verre
Oma van Pixie(5A) en Trix (5B)  
De Wit
Overleden op 22 november

Willem Willockx
Opa van Elise Willockx  (3KBHX)
Overleden op 23 november

Frans Vandenheuvel
Overgrootvader van  
Billie en Vins Cuypers (3A)
Overleden op 24 november

Josefine Andries
Overgrootmoeder van  
Inez Op De Beeck (5A)
Overleden op 27 november

Schoolfamilienieuw�

Liev� Janin�,

Joviaal     Attent    Nostalgisch
Innemend     Naarstig       

Eerlijk
Je was zo’n bijzondere collega

Je maakte voor heel wat kinderen het verschil
Je was creatief…  letterlijk …  

maar ook in het zoeken naar de beste leerwegen voor elk kind
Je had een groot hart voor wie het moeilijker had thuis of op school

Als zorgjuf was je één van de pioniers
Bij je afscheid 8 jaar geleden luisterden we naar het lied  

“de steen” van Bram Vermeulen
Je hebt bij ons die steen in de rivier echt verlegd

Je deed er toe in jouw schooltje
In 1997 bouwde je een prachtige tentoonstelling  

voor het 100-jarig bestaan van Sint-Joris
We zullen je missen als we door dezelfde uitdaging staan  

in 2022 (125 jarig bestaan)
Janine, bedankt dat we met jou ons leven mochten delen.

Innig!

J� �-colleg�’�
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Vrije dagen van het eerste trimester 

 Facultatieve verlofdag: maandag 7 oktober 2019 

 Herfstvakantie: maandag 28 oktober  
t.e.m. vrijdag 1 november 2019 

 Wapenstilstand: maandag 11 november 2019 

 Kerstvakantie: maandag 23 december  
t.e.m. vrijdag 3 januari 2020 

 

Vrije dagen van het tweede trimester 

 Facultatieve verlofdag: vrijdag 31 januari 2019 

 Krokusvakantie: maandag 24 februari  
t.e.m. vrijdag 28 februari 2020 

 Paasvakantie: maandag 6 april  
t.e.m. vrijdag 17 april 2020 

 
Vrije dagen van het derde trimester    

 Dag van de arbeid: vrijdag 1 mei 2020 

 O.-H.-Hemelvaart: donderdag 21 mei 2020 

 Brugdag: vrijdag 22 mei 2020 

 Pinkstermaandag: maandag 1 juni 2020 

 

Zomervakantie  

 Vangt aan op woensdag 1 juli  
tot maandag 31 augustus 2020 

Contactmoment: dinsdag 27 augustus 2019 in de vestigingen tussen 16u - 17u 
Begin van het schooljaar: maandag 2 september 2019 

Pedagogische studiedagen  

 Woensdag 16 oktober 2019 

 Woensdag 15 januari 2020  

 Woensdag 11 maart 2020 

 Donderdag 30 april 2020 

 
Belangrijke data  

 Mosselfeesten: 12 & 13 oktober 2019 

 Schoolevenement & kipfestijn:  
27 (en 28 onder voorbehoud) maart 2020 

 Vormsel: zaterdag 9 mei 2020 om 15u  

 Eerste Communie:  
zaterdag 16 mei 2020 om 10u 

 

Extra muros activiteiten 

 1ste leerjaar - sprookjesklassen:  
dinsdag 8 tot woensdag 9 juni 2020  

 2de  leerjaar – speurneuzenklassen:  
donderdag 25 tot vrijdag 26 juni 2020 

 3de  leerjaar – fietsklassen:  
woensdag 24 tot vrijdag 26 juni 2020  

 4de leerjaar - boerderijklassen:  
woensdag 24 tot vrijdag 26 juni 2020  

 5de  leerjaar – zeeklassen:  

een fijne  
vakantie! 

De directie en  
alle leerkrachten  
wensen jullie... 

Activiteitenkalender
januari - februari 2020
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