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Communicatiekracht:
Acties kleuterschool
Op de kleuterschool gebruiken we verschillende 
werkvormen om kleuters goed te leren communiceren 
met elkaar. Hulpmiddelen hierbij zijn: verteldobbel-
stenen, vertelplaten, kaartjes “Kletspraat” en een 
poppenspel met Ridder Joris.

    

Tijdens het poppenspel leert Ridder Joris hen dat je om 
goed te communiceren naar elkaar moet luisteren.
vb. Als de ander praat, dan zwijg je.
We dansen ook op het complimentenlied!

Acties lagere school
We maakten complimentenkaartjes voor de 
leerlingen van de lagere school. 
Leerlingen kunnen zo een gepast complimentje 
schrijven aan een andere leerling. 
Er kwam een toonmoment met alle leerlingen, waar 
onze persoonlijke Belleman meester Kris wat meer 
uitleg gaf over communicatiekracht. We dansten 
onder professionele begeleiding van juf Vanessa 
het complimentendansje.   

De 10 
krachten

van de 
Sint-Jorisschool

School maken, dat is samen denken en overleggen. 
Overwegen, uitproberen, experimenteren. 
Eens iets zus doen en dan weer zo. Maar wél met één doel 
voor ogen: de neuzen in dezelfde rich� ng. 
Een doel dat voor iedereen hetzelfde is, maar het pad 
ernaartoe op eigen tempo en niet voor iedereen langs 
dezelfde weg. Want ook dat is school maken: een lat leggen 
die niet voor iedereen op dezelfde hoogte ligt. Aangepast 
aan onze kinderen, aangepast aan onze 
leerkrachten. Daarbij willen we ook oog hebben voor 
ieders talenten. Voor hun groeikansen. Voor wat soms eens 
moeilijker gaat. We willen rekening houden met ieders 
persoonlijkheid. Want we willen dat iedereen zich gelukkig 
voelt. 

Mogen zijn wie je bent, dat wensen we iedereen toe op 
onze school: kinderen, leerkrachten, personeelsleden, 
maar ook ouders en externe medewerkers.

We goten onze schoolvisie in 10 krach� ge termen:

1. BASISKRACHT

2.  STUWKRACHT

3.  GROEIKRACHT

4.  COMMUNICATIEKRACHT

5.  BINDKRACHT 

6.  SUPERKRACHT / LEER-KRACHT

7. DRAAGKRACHT

8.  INNOVATIEKRACHT 

9.  ZORGKRACHT

10. VEERKRACHT

Deze krachten willen we warm houden. 
Voor ons als school én voor al wie naast ons staat 
en met ons mee loopt. 

Want...

SCHOOL MAKEN, DOEN WE SAMEN!

BIJ

WIE JE

ONS

BENT

MAG JE ZIJN

O� e schoolvisie - uitgelegd

JANUARI -  FEBRUARI
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COMMUNICATIEKRACHT

Het verhaal van 
“Krachtige Joris”
‘Goed gedaan,’ meende de wind toen oprecht,
‘Hier is nog iets waar ik heel wat waarde aan hecht:
Want weet je waar ik ook nog aan dacht?
Het belang van goede communicatiekracht!’
En Joris die ging dus opnieuw aan de slag,
Met brieven en e-mails voor elke dag.
Langs Gimme en andere communica� ekanalen,
Konden ouders veel informa� e ophalen.
Op Classroom vonden de kinderen hun taken,
Die zij onder meer ook van thuis konden maken. 
In het Palaveruurtje konden ze hun mening kwijt,
Hun nieuwe ideetjes werden daarna verspreid.

Benieuwd naar het volledige 
verhaal van onze schoolvisie? 
Ontdek het op de website 
www.sintjorisblaasveld.be/
onze-school/visie

We doen mee aan de ac� e 
S� p-it (Ketnet) 
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Bindkracht op o� e school: actie leerlingen      Bindkracht en participatie: hulp van vrij willigers

VERBONDEN DOOR WARME 

LICHTJES EN STERRETJES 

IN BLAASVELD

De kinderen van de Sint-Jorisschool hadden 

een uitdaging voor alle inwoners van Blaasveld 

� jdens de kerstvakan� e. We deden een oproep 

om overal kerstlichtjes op te hangen. Door de 

lichtjes aan onze huizen, voelden we een warme 

verbondenheid met onze buren, de straat, het 

ganse dorp. 
Alle kinderen van de school kregen ook een 

“sterretje” mee naar huis om te versieren en aan 

het vensterraam op te hangen. Deze sterretjes 

straalden voor iedereen!

Illustratie: rawpixel.com - nl.freepik.com

Bedankt vrij willigers klusdagen!

Schilderen, � mmeren, schuren, zagen, snoeien, boren, 
kappen, vegen, sorteren... en naar het containerpark rijden. 
Op de klusdagen kunnen we bergen werk verze� en op 1 halve 
dag. We zijn onze ouders, grootouders en werkgroep klussen 
ontze� end dankbaar voor hun vrijwillige engagement � jdens 
onze klusdagen.

Bedankt: Jan Van den Meersche, 
Harry De Vleeschouwer, Alex Valladares, 
Wim Van Dijck, Peter De Donder, Cliff Buys, 
Louay Mansour, Thomas Nollet, Danny Smet, 
Thomas Cools, Tonio Verdickt, Elke Lambrechts, 
Laura Brams, Edwin Van Eetvelt, Kristof De 
Vleeschouwer, Chris Lambrechts, Rikki, juf Els 
Geirnaert, juf Fanny, Meester Sam, juf Goedele, 
juf Michelle, meester Ben, meester Benny, juf 
Vicky, juf Els Neels, Katrijn De Vleeschouwer.

Extra ondersteuning in de klas:
Bedankt juf Det Ferraille en 
juf Marie-Jeanne Van Rompaey!

BINDKRACHT DOOR DE SAMEN-
WERKING MET VRIJWILLIGERS
Tijdens de piek van de Coronagolf zaten we met 
een personeelstekort door het uitvallen van 
leerkrachten die ziek werden of in quarantaine 
moesten blijven. In deze moeilijke periode 
konden we rekenen op enkele ouders die ons 
kwamen ondersteunen.

-  hulp bij onze jongste kleuters � jdens de ineet 
of op de speelplaats

-  ondersteuning voor leerlingen met 
(Corona) leerachterstand in de lagere school

- ouders die komen werken op de klusdag

- alle helpende handen � jdens grote en kleine 
evenementen

- de ouders en sympathisanten van het Locaal 
Advies Comité die steeds paraat staan met 
raad en daad! Ze zorgden voor extra kerstlicht-
jes en versiering op school. Ze hielpen bij de 
nieuwjaarsrecep� e van het personeel.

-  de leden van de Schoolraad die ons ondersteu-
nen, en mee nadenken over de organisa� e en 
pedagogische items.

- onze vrijwillige klussers die wekelijks grote en 
kleine herstellingen komen doen. 

Bedankt 

vrij willigers 

op de klasvloer

We kregen extra 
ondersteuning van ouders 
en vrijwilligers 
tijdens de ineet en op 
de speelplaats. 
Bedankt: Nathalie Tierens, 
Nicky Jenné, Greetje Deheusch, 
Anita Geerinck
#sintjorisengeltjes

Bedankt  

Sint-Joris 

engeltjes!

Bindkracht en participatie: hulp van vrij willigersBindkracht en participatie: hulp van vrij willigers

Klusdag
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Terugblik op een “warme” kerst vol bindkracht...

Online kerstfeestje 
van 5C in quarantaine-
omstandigheden

Online kerstfeestje 
van 5C in quarantaine-
Online kerstfeestje Online kerstfeestje 

5C

1KB

2C

4B

Een “knalgekke” kerst 
in De Tuimeling

3K
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Elfjes van het 6e leerjaar Welterusten kleine beerElfjes van het 6e leerjaar Elfjes van het 6e leerjaar 
Tijdens de kerstperiode konden 
de leerlingen van het 6e leerjaar hun 
kerstwens in een “el� e” neerschrijven. 
Geniet van de creatieve, warme en 
oprechte bijdragen van de leerlingen. 

2 weken werkten we rond het verhaal  ‘Welterusten , 
kleine beer.’ We hadden een donkere hoek in de klas 
waar we met lichtjes en zaklampen mochten spelen. 
We luisterden naar het verhaal en speelden met grote 
en kleine beer. Op vrijdag gingen we naar de kleine 
turnzaal. Daar hebben onze ju� en het verhaal nog 
eens verteld terwijl ze het met schimmen naspeelden. 
Leuk!

Draakjes en kikkers van 
de 2de kleuterklas

99

Nio 6B
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4e leerjaar in de kijker

11

... een 

fantastische 

� peditie

EXPEDITIE GELUK
- Geschreven door Maxime Elakeb (4C) - 

De leerlingen van het vierde leerjaar hebben meegedaan aan Expeditie Geluk. 
Dit was een leuke tocht vol met opdrachten. Het thema ging ‘over jezelf kunnen zijn’. 
Het eindigde met een vet feestje. 
Door verschillende eilanden te bezoeken, konden we munten verzamelen. 
Dit moesten we doen door opdrachten tot een goed einde te brengen. 
We maakten papieren vliegers en schreven er onze grootste doelen op. 
We maakten een vergevingsshake die we kunnen uitvoeren als we ruzie hebben gemaakt.
Op vrijdag kregen we een virtueel live-optreden van de Ketnet band. 
Het werd een fantastische expeditie.
We hebben ook een leuk � lmpje met allemaal sfeerbeelden. 

h� ps://youtu.be/pJwLleagpEE

J� elf 
kunnen zij n

Fluo � nale - 18 februari

Op vrijdag 18 februari vierden we het einde van de � uoperiode in de Tuimeling en de Hinx-
elaar. Die � uoperiode zijn we gestart op maandag 8 november met een heuse � uostrapdag . 
Afsluiten deden we op vrijdag 18 februari met een leuke � uodag! Op die � uodag mocht echt 
alles uit de kast gehaald worden: van � uokledij tot � uo-accessoires. Op de foto’s is duidelijk 
dat het een oogverblindende dag werd!!

Oogverblindend!
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Onze liefde is een  
waterval van hartjes!

1e leerjaar - Valentijn - 14 februari
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Carnaval in de 2e kleuterklas



16 17

Overlijden

Joanna Hortense 
Van Moer
Overgrootmoeder van 
Liona Luyckfasseel (3K JW)
+ 12 november 2021

Jean 
Van Heirstraeten
Grootvader van Janne (3C), Tuur 
(1A) en Fiene De Bock (3K JW)
+ 7 december 2021

Xxx 
Overgrootvader van Jade Loncin 
(6A).
+ februari 2022

Schoolfamilienieuws

Geboorte

Otis
Dorisa (2C) is op 28 september 
grote zus geworden. Ze kreeg een 
broertje: O� s Celay.

Robert
Hendrik Muys (3KB) en Artuur Muys 
(4B) zijn  grote broers geworden van 
Robert.
Geboren in november 2021

Leander
Broertje van Eloïse (2L) en Rosie 
(2KB) Stevens. Geboren op 
19 december 2021. 

Wist-je-datjes Personeel

Girlpower!

Bedankt aan de leerlingen 
van het 6e leerjaar om het materiaal 
van de Polyzaal mee te verhuizen! 
#samensterk!

www.vecteezy.com

Schoolbib
Begin januari ontvingen we van de 
bibliotheek van Willebroek de nieuwe  
boekenkoff ers. De oude koff ers wer-
den aangevuld met nieuwe � tels en 
recentere boeken, wat zorgt voor meer 
varia� e en een groter aanbod. Daar zijn 
we heel blij mee! Elke klas (2de tot 6de 
leerjaar) kan nu om de 3 weken naar de
schoolbib. 
Kinderen kunnen vrij kiezen uit het 
aanbod op hun eigen niveau. 
Zo willen we het lezen bevorderen en 
s� muleren. Onze “boekenwormen” zijn 
alvast enthousiast. Juf Katarina - onze 
“bibliothecaris” - zorgt dat alles vlot 
verloopt.

Start verbouwings-
werken lagere school
Vanaf de Krokusvakan� e gaan 
de verbouwingswerken op de 
Mechelsesteenweg offi  cieel van start. 
Er komt een infobrief op Gimme met 
meer details over de werkzaamheden.

Welkom meester 
Bruno Clerbout, 
die momenteel meester Stef vervangt als turnleerkracht.

We nemen afscheid van

Aloha meester Bruno!
Dit is meester Bruno Clerbout. 
Hij vervangt sinds kort meester Stef als turnleer-
kracht voor de lagere school. Meester Bruno 
gee�  ook nog les in een andere school en is een 
echte “Sportacus”! Hij is een gekende triatleet 
die deel uitmaakte van het Uplace Pro Triathlon 
Team en deelnam aan verschillende marathons, 
zoals de “ironman Hawaï”. We hebben dus een 
echte “ironman” in ons leerkrachtenteam! 
Als meester Stef terugkomt, zal meester Bruno 
onze klassen extra kunnen ondersteunen als zorg-
leerkracht. We hopen dat Sint-Joris een boeiende 
uitdaging wordt voor onze kersverse meester!

3,2,1... GO meester Bruno!

Juf Anneleen
Juf Anneleen (1e kleuterklas A) kreeg 
in oktober de diagnose borstkanker. 
Momenteel volgt zij de nodige 
nabehandeling waardoor ze nog tot het 
einde van het schooljaar afwezig blij� . 
We hopen dat haar herstel goed kan 
verlopen. We missen juf Anneleen en 
Ann enorm in ons kleuterteam!

We wensen ook heel veel moed en een 
spoedig herstel toe aan onze afwezige 
leerkrachten: Juf Ann Scholten, meester 
Stef, Juf Hilde De Wachter.

Soms slaat het noodlot toe en hebben 
we brute pech. Gezondheid is een 
wankel beestje. We mogen dankbaar 
zijn als alles (weer) goed komt!

Even 

voorstellen



Datum Activiteit Tijdstip Klas

10/03 TSM - workshop techniek 9u-12u 6B

11/03 Haar en snaar Dag 1L 3L 4L 6L

17/03 TSM - workshop techniek 9u-12u 6A

18/03 Letterfeest 1e leerjaar Dag 1L

22/03 MOEV fit met Luuk 9u-12u 6L

21/3 - 23/3 Zeeklassen 5e leerjaar 3 dagen 5L

24/03 TSM - workshop techniek 9u-12u 6C

25/03 Schoolfotograaf Dag Alle

1/04 Doe-dagen Nekker Mechelen Dag 5L

4/04 - 18/04 Paasvakantie (paasmaandag 18 april) Geen school

20/04/2022 Muzische voormiddag op school VM 2K

29/04/2022 Museum natuurwetenschappen Brussel Dag 4L

Zwemrooster maart - april

Alle activiteiten, meerdaagse uitstappen en evenementen zijn onder voorbehoud van de Coronamaatregelen 
die op dat moment van kracht zijn. We hopen dat onze leerlingen kunnen genieten van alle uitstappen en 
openluchtklassen! 

WEEK W1 W2 W1 W2 W1 W2 W1 W2 W1 W2 W1

1B 19/04 26/04

1C 08/03 15/03 22/03 29/03

3L 15/03 29/03 26/04

5L 15/03 29/03 26/04

6B 19/04 26/04

6C 15/03 29/03

Activiteitenkalender
maart - april 2022
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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...
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De lente komt er aan.
Fijne vakantie!


