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Carnaval in Hinxelaar...

...met een vleugje romantiek!

HINXELAAR - 14 FEBRUARI 

Wat als... Valentijn en carnaval samen 
op 1 dag vallen? Dat vroegen de juffen 
en meesters van Hinxelaar zich af toen 
ze brainstormden over het thema voor 
carnaval dit schooljaar. Al snel daalde 
Cupido neder en schoot zijn vurigste 
pijlen af. Het thema was snel duidelijk:  
carnaval... met een vleugje romantiek! 
 
En zo werd onze kleuterschool hele-
maal bedolven onder een overdosis 
hartjes. Ook al is knuffelen nog niet 
echt toegestaan... het werd toch heel 
warm op 14 februari.

KLIK HIER!

https://www.youtube.com/watch?v=x8qILBrUyEI&feature=emb_logo


Carnaval in de Tuimeling...

Wie is die wafeldief?

TUIMELING - 14 FEBRUARI
Wat als... cupido hier z’n pijlen gemist 
heeft en er plots een stoute boef  
alle lekkere wafeltjes gestolen heeft? 
Gelukkig liep de Tuimeling vol met en-
thousiaste en vrolijke boevenvangers 
en was de politie ook snel ter plaatse. 
Onze kleuters gingen op jacht, maak-
ten plezier en staken op het einde van 
de dag de wafeltjesboef achter slot en 
grendel!  

PS. De gestolen buit werd teruggevon-
den en (h)eerlijk verdeeld onder alle 
kleuters! Eind goed, njam goed. 



Carnaval in de lagere school...

Raad jij mee?Wie is wie?

LAGERE SCHOOL - 14 FEBRUARI

Alle gekheid op een stokje. Maskers in 
overvloed op de Mechelsesteenweg. 
Wel vreemd... die maskers van de leer-
krachten... ze kunnen zingen, dansen, 
koken of... gewoon wat “zot” doen ;-) 
“The masked teacher” 
Hebben jullie al kunnen raden wie er 
onder die maskers zitten? 

Scan de QR code, vul het deelnamefor-
mulier in en waag je kans tot zondag  
21 februari. Op vrijdag 26 februari  
worden de leerkrachten... ontmaskerd!
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Sint-Joris weetjes
Nieuwe collega’s
Sarah Huysmans is onze nieuwe  
toezichter in Hinxelaar. Ze is verant-
woordelijk voor het middagtoezicht, 
ineet 2e kleuterklas en speelplaatsbe-
waking. We wensen Sarah  veel plezier 
met deze nieuwe, boeiende uitdaging!

Paaseitjesverkoop 
lagere school
Op maandag 22 februari start de 
paaseitjesverkoop van de lagere 
school. Er komt een bericht met meer 
uitleg en een link naar het bestelformu-
lier op Gimme. De opbrengst van deze 
verkoop gaat integraal naar didac-
tisch- en speelmateriaal voor onze 
leerlingen.

Wafeltjesverkoop 
kleuterschool
De wafeltjesverkoop van de  
kleuterschool en het 1e lj was een 
groot succes! Onze kleuters kunnen nu 
al genieten van hun nieuwe speeltui-
gen. Bedankt aan alle (groot)ouders en 
sympathisanten voor jullie aankopen!

WELKOM IN ONS TEAM!

Juf Hilde

Juf Magda

Juf Els

Directeur 
Myriam

Op pensioen
Dit schooljaar gaan 4 personeelsleden 
op pensioen: juf Hilde Sel (5A),  
juf Magda Smedts (zorg 5L-6L)  
en juf Els Wyffels (zorg 1L).  

Ook directeur Myriam Van Aken  
zal eind dit schooljaar afzwaaien.   
We wensen al onze collega’s veel 
geluk en werkplezier in de laatste 
“Coronamaanden” van  
hun schoolcarriëre.

Nieuw lokaal
In het glazen huis werd een gloed-
nieuw lokaaltje gemaakt. Het is een 
rustige ruimte waar oa. ook extra  
ondersteuning kan geboden worden 
voor leerlingen van de lagere school. 
Deze ruimte biedt ook de mogelijkheid 
voor een privé gesprek voor ouders, 
directie en zorgleerkrachten. 
We gaven de 
buitenmuur een 
zonnig tintje en 
wat extra 
huiskamergroen!

Bedankt  
voor uw 
steun!

KLIK HIER!

https://www.youtube.com/watch?v=TylvUGJIi_w


6

Gedichtendag - taaltalenten in de kijker!

Speciaal

Met 25 in een kleine klas
Dat is een heel moeras.
Ze zijn 1 voor 1 allemaal verschillend  
op hun eigen manier.
En nu zitten ze allemaal hier!
Ook een lieve juf komt hier van pas.
Met al haar leuke knutselweetjes  
wordt het vast de leukste klas.
Ja,ik heb het over 5A.
Deze klas is helemaal de bom.
Sommige zitten recht,
Sommige zitten krom.
Jullie beseffen het misschien niet
Maar jullie zijn allemaal op jullie eigen manier 

    Speciaal
Horemans Yent’l   5A                                                                                                                         

Gedicht Corona

Geachte heer van de Meirssche
5 januari 2031 eerste minister van onderwijs                                     
na 8 jaar zonder regering                  
Hoe is het in de politiek?
Want daar sta je dan voor het publiek.
Met je prachtige mimiek.
 
In het nieuws en in de krant.
Jouw zie je overal in dit land.
Je bent in de positie van een BV beland.
Van de Meirssche hier, Van de Meirssche daar.
Oh Alexander De Croo, WAAR?!?
Je blijft er maar voor gaan.
Jij maakte de politiek een betere baan.
 
Maar ik heb nog een vraag.
Zou je nog eens in onze school verschijnen?
Om onze tekenkunsten te verfijnen.
 
Met vriendelijke groeten: 
Dries Engels - 6C                                                                                                                                               
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Warmste actie jongste kleuters - in de kijker
Jongste kleuters 
Inzamelactie Argos
Onze jongste kleuters van Hinxelaar 
en Tuimeling zamelden in december 
speelgoed en kledij in voor Argos.

Wie is Argos?
Argos vzw is een onafhankelijke 
vereniging in Willebroek die zich inzet 
voor mensen in nood.  Ze is opgericht 
als steun voor vluchtelingen, en dit 
ongeacht hun ras, taal, religie, politieke 
overtuiging of land van herkomst.  De 
vzw bestaat uit een groep vrijwilligers 

die zich engageert om op te komen 
voor hen die hun land ontvlucht zijn 
voor geweld, oorlog, armoede of 
uitsluiting.

Oorspronkelijk was de werking van 
Argos vooral gericht naar “mensen 
zonder papieren”.  Dit zijn mensen 
zonder of met een onzeker verblijfs-
statuut.  Meestal wonen ze reeds jaren 
hier, maar wachten ze nog steeds op 
een regularisatie van hun verblijf.  Ze 
spreken onze taal, de kinderen gaan 
hier naar school, ze willen hier een 
toekomst uitbouwen.  

Maar in afwachting van hun “papieren” 
mogen deze mensen niet werken en 
krijgen ze ook geen financiële steun 
van de overheid.

Argos wil deze groep mensen een 
stem geven, zichtbaar maken, en de 
vaak erbarmelijke levensomstandig-
heden aanklagen.  Onze bijzondere 
aandacht gaat naar de vrouwen en 
kinderen die vaak de grootste slachtof-
fers zijn.

Doordat de armoede en zeker ook de 
kinderarmoede alsmaar stijgt, is de 
doelgroep stelselmatig uitgebreid.  
Steeds meer gezinnen uit Willebroek 
komen bij Argos om hulp vragen.

Alle mensen worden vrij geboren 
en moeten op dezelfde manier 
worden behandeld.  Ieder heeft 
recht op leven in vrijheid en 
veiligheid.  Ieder heeft recht op 
alles wat nodig is om ervoor te 
zorgen dat hij/zij niet ziek wordt, 
geen honger heeft en een dak 
boven het hoofd heeft.  Ieder heeft 

recht op onderwijs.

Uit: De universele verklaring van de 
rechten van de mens

www.argos-vaartland.be

HINXELAAR



8

De Dag van de directeur(s)
Op zondag 31 januari was het dag 
van de directeur. Dit vierden we in de 
Sint-Jorisschool dubbel!
Geniet mee van alle leuke attenties, 
tekeningen en post-its met fijne  
wensen van de leerlingen.

Directeur lijkt op dirigent, een 
dirigent 
van een groot orkest, 
dat speelt en zingt, 
om het mooist, om het best.

Hij stuurt en wijst 
en staat fier vooraan.

En aan het eind van het jaar 
maakt hij een buiging en zegt: 
Dank je wel, 
dat heb je goed gedaan!

  

Auteur: Geert De Kockere
Bron: Klasse

Jij bent uniek!
Raamgedichtje 

voor onze 
directeur
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De Dag van de directeur(s)

Je bent de beste!

Geknipt

Dat je er bent. Dat je er staat.
Dat je benieuwd bent hoe het gaat.
Dat je betrokken, onverschrokken
en alert bent. Dat je práát.
  
Dat je het regelt. Als het moet.
Dat je gelooft in wat je doet.
Dat je vertrouwen niet verflauwt
al loopt het even minder goed.
  
Dat je je geeft. Voluit. Volop.
Dat wijst er onmiskenbaar op
dat je uit ’t juiste hout gesneden
én geknipt bent voor de job.

  
Stijn De Paepe, Dag van de Directeur 2021
Bron: Klasse
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Voorleesmoment 5e leerjaar / 2e leerjaar

Ondanks Corona konden de leerlingen 
van het 5e leerjaar op creatieve wijze 
toch nog voorlezen aan de leerlingen 
van het 2e leerjaar.  
Dit voorleesmoment is keer op keer 
een fijn moment. 
Op een warm dekentje en met de 
oortjes wagewijd open, genoten de 
leerlingen van het 2e leerjaar van de 
spannende en mooie verhalen.
De leerlingen van het 5e leerjaar  
hebben dit echt supergoed gedaan. 
Een dikke voorleespluim!
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Winterbeelden en speelplezier

De nieuwe speeltractor. 
Gemaakt uit duurzaam en  
kindvriendelijk Robinia hout. 

Wat een contrast!
1 week geleden gooiden we met 
sneeuwballen en gleden we rond met 
onze sleetjes. Bibberkoud. Maar ook 
wel heel veel sneeuwpret. 
Dat getuigen deze winterbeelden. 
Onze kleuters kregen 2 gloednieuwe 
natuurspeeltuigen, dankzij de steun 
van onze sponsors en de alternatieve 
verkoopacties.

Klimmen en klauteren à volonté!
Een grote nieuwe uitdaging voor  
onze kleuters. De houten balken 
zijn zo geplaatst dat je altijd wel een 
voetje kan vinden om hoger te klim-
men of je lekker te verstoppen. 
Tijdens de winterse week werd deze 
piramide plots een iglo! 
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Schoolfamilienieuws

Geboortes

Rosie De Wit
Zusje van Feline De Wit  
(instapklas Tuimeling).

Charlie De Borger
Dochter van zorgjuf Lynn 
Vleminckx
Geboren op 3 december 2020

Overlijdens

Hedwig Van Langhenhove 
Opa van Laura Van den Bossche 
(3C).  
Gestorven op 23 november 2020.

Bob Janvier
Grootvader van Thieu Janvier (3B).
Overleden op 17 november 2020.

Marc Hens
Grootvader van Stan (6C) en  
Mil (3B)Verstrepen. 
Overleden op 9 december 2020.

Ingrid Van den Meersche
Oud-leerling, dochter van Jan Van 
den Meersche  (lid van het Lokaal  
Advies Comité en technisch onder-
steuner Sint-Joris). 
Overleden op 14 februari 2021.

Hou het veilig,

Hou vol,

het komt allemaal 

wel weer goed*

@Martine Tanghe2020

kleine Charlie
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ONZE WENS VOOR 2021

We wensen je eindeloze mooie dromen toe 
en het vuur om er enkele te realiseren

We wensen je lief te hebben 
wat je moet liefhebben

en te vergeten wat je best vergeet

We wensen je gedrevenheid
We wensen je stiltes

We wensen je vogelgezang bij het ontwaken 
en kindergelach

We wensen je weerstand tegen 
onverschilligheid

en dat je niet meegaat in de negatieve spiraal 
eigen aan de tijd waarin we leven 

 
We wensen je vooral jezelf te zijn

_

Myriam Van Aken, Goedele Keulemans 
en het ganse team Sint-Joris

tekst: Jo Van Hauwe
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