www.bspieterbrueghel.be

Schooljaar 2006-2007

krant nr.35

VEILIG OP DE FIETS

Beste lezer,
De paasvakantie staat voor de deur, dus
tijd voor een nieuwe schoolkrant, jawel de
vijfde editie al dit schooljaar.
De voorbije weken waren we vooral in de
ban van de schooldoorlichting waarover
we volgende maand ‘de uitslag’ mogen
vernemen. De eerste indrukken waren in
ieder geval hoopgevend. De volledige afrastering van onze speelweide is een actiepunt. Dankzij de medewerking van de
kerkfabriek kunnen we hier al vlug kort
op de bal spelen. We komen er zeker op
terug.

jaargang 10

Op vraag van de Ouderraad stelden we een stappenplan op om met
fietsers in groep, veilig op uitstap te gaan.
Op voorhand:

1. De fietsen zijn steeds

reglementair volgens de
verkeerswetgeving.
2. De leerkracht zorgt voor
extra begeleiding indien de
leerlingengroep het aantal van
In dit nummer lees je artikels over o.a. de
16 overschrijdt.
Koffiestop, Peer Proper, theater… Ook 3. De leerkracht zorgt voor:
van ons carnavalsfeest kan je de sfeer
EHBO-draagtasje + gsm +
opsnuiven. Enkele leerlingen geven hier
fluitje + bordjes C3
hun relaas.
4. Leerlingen en begeleiders draKijk zeker ook op onze website
gen fluorescerende vestjes.
www.bspieterbrueghel.be. In de rubriek
De begeleiders maken bij
“fotogalerij” of bij “klasfoto’s” vind je een
oversteekplaatsen eveneens
hele reeks kiekjes over tal van activiteigebruik van het bordje C3.

ten. Mocht je een krant gemist of kwijtgespeeld hebben: in de rubriek “Ons Belang”
Tijdens de fietstocht:
vind je alle vorige edities.
Onze wens:

5. Eén begeleider fietst vooraan, één begeleider fietst als laatste (die

blijft ook de laatste). Deze laatste begeleider heeft een fluitje om de

Moge elke dag je nieuwe vreugde geven.
hele groep te verwittigen indien er iets fout loopt.
Moge je in elke mens op je weg
6. Bij fluitsignaal (val of defect) stopt de hele groep en neemt plaats
een zichtbaar teken van vriendschap
naast de rijweg of naast het fietspad.
herkennen.
7. Bij een kruispunt laat de eerste begeleider de hele groep over en
Moge je hart smelten als chocola
fietst dan snel terug naar voren.
op je tong
8. Indien een fiets onherstelbaar is, wordt hij achtergelaten aan een wobij het ontdekken van nieuw leven.
ning of een eindje van de weg verwijderd. De leerling kan meegenomen
Want Jezus is waarlijk verrezen ...
Een fijne paastijd gewenst:
Vreugde, vrede en geluk!
Mieke Vliegen
Hugo Swennen

worden door de begeleider. De fiets wordt achteraf door de ouders
opgehaald.

Denk eraan:
*De leerkracht overloopt het stappenplan met de begeleiders.
*Leerlingen worden nooit (!) alleen gelaten.
*Bij ongeval wordt de school verwittigd. (011 612097)

LEERLINGENRUBRIEK
CINEMA VOLUM

CARNAVAL OP SCHOOL

Chaos
in Peer
non - verbaal
even terug naar vroeger
mega muziek
anders dan anders
Veel fantasie
ouderwets
live
ups en downs
magnifiek

6de leerjaar

CARNAVAL

Op vrijdag, 16 maart vierden we carnaval op school. We
mochten ons eerst verkleden in de klas. De kleuters en de
leerlingen van de eerste graad vormden een stoet. De kinderen van de tweede en derde graad hadden vrij podium.
Paulien, Leen en Seline dansten in het pikdonker. Ze hadden lichtgevende bandjes rond hun polsen, hun buik en hun
voeten. Het was supermooi.
Ben, Joren en Remco deden een goocheltruc. Lore, Lien,
Bronke, Anouk en Daisy speelden een toneeltje over Pluto .
Shana danste helemaal alleen. Ze kreeg luid applaus. Michiel Mathijssen leerde ons jumpen.
Heel het podium stond vol kinderen. Meester Frank deed
ook mee maar die kon niet volgen. We kregen ook nog een
chips. Het was een superleuke dag .

Derde klas

We vierden samen carnaval op vrijdag 16
maart. Tijdens de middag bakten enkele
ouders, samen met de leerkrachten oliebollen. Na onze boterhammetjes kregen
we enkele oliebollen. De leerkrachten
schminkten de kinderen die wilden. Daarna traden we op voor elkaar. Er waren
heel grappige toneelstukjes bij. We lagen
soms plat van het lachen. Na de optredens gingen we naar binnen. Daar knutselden we samen een rammelaar in de
vorm van een vogel. Het was supergezellig. De juffrouw trok nog een foto
van ons allemaal. Het was een supertoffe dag.

4-5-6 Erpekom

CARNAVALSTOET
Tijdens de stoet mocht het tweede leerjaar
voorop lopen .
Er waren ook veel mensen die kwamen kijken.
De kleuters waren ook heel mooi verkleed. Na
de stoet kregen we nog een zak chips. Het was
heel leuk en iedereen heeft er van genoten.

Seppe Gijbels

LEERLINGENRUBRIEK
CREAVOORMIDDAG
Enkele reacties van het
eerste leerjaar na de
creavoormiddag.

3-DAAGSE NAAR
ZEE

We gaan 3 dagen weg.
Jullie denken:
‘Wat een pech!’
Wij hebben een heel lek- Maar dat is het niet!
kere koekjeskoek geDus ook geen verdriet!
maakt en een Afrikaans
We pakken mee: een potdansje geleerd. Wij heb- lood, een pen en een schoen
ben ook een masker geEn dan gaan we leuke uitmaakt.
stappen doen.
Ben
Kom je met ons mee naar
die warme, warme zee?
We hebben een regenpijp Het is te doen op de derde,
gemaakt en ik vond het
de vierde en de vijfde mei.
leuk. Het leukste was de We staan al te wachten in
buis maken.
een rij!

Lies

“HERSENSPINNEN”
De musical op 9 maart in ’t Poorthuis was erg leuk.
Isabelle, Stefanie en Tom van het vierde, maar ook nog
andere kinderen van onze school, zongen mee in deze
musical.
Het ging over mevrouw Katrien Sebastiaans. Ze was al
een beetje oud en woonde in een rusthuis. Daar haalde
ze herinneringen op van vroeger. Bij elke herinnering
hoorde een lied en een leuke opvoering.
Onze liedjes werden begeleid door een orkest met als
dirigent Willy Fransen.
We denken dat de meeste kinderen het leuk vonden.
Voor ons was het lange recht staan best wel vermoeiend, maar het was de moeite waard.

Stefanie en Isabelle (4de )

Brent (5E)

ZADEN OP REIS
Op dinsdag 13 maart zijn we naar Isis geweest. De tentoonstelling over zaden op reis.
Eerst kregen we een diavoorstelling te zien met prachtige foto’s. In vijf groepen gingen we allemaal iets leren
over zaden en hoe ze zich verspreiden. We deden verschillende spelletjes en proefjes met zaden en vruchten van bloemen en planten.
Het was een leuke, leerrijke voormiddag en ik hoop dat
we dit nog eens een keer kunnen overdoen.
Leren van zaad tot plant is heel plezant.

Jasper (5de )

PEER PROPER

PEER PROPER

Op donderdag ,8 maart hebben we meegedaan aan
Peer Proper.
Op donderdag, 15 maart gingen we naar de fit-o-meter Elke klas heeft een ander deel van Grote-Brogel opgeruimd.
met de tweede klas op zoek naar afval en zwerfvuil.
De vijfde klas heeft het bos bij het voetbalplein zuiWe kregen allemaal één plastic handschoen zodat we
geen vieze handen kregen. De meester en Simon droe- ver gemaakt. Elk kind kreeg één handschoen. We verdeelden ons in groepjes van drie of vier. Elk groepje
gen een grote zak waar we het afval in gooiden. Het
kreeg ook één vuilzak. In het totaal hadden wij vijf
was een hele leuke en propere middag.
Op zaterdag 17 maart heb ik nog met een paar leerlin- vuilzakken vol.
gen van de vijfde klas en met mijn papa nog veel afval We hebben ons best gedaan om het afval op te ruimen
geraapt langs de Bocholterweg. Ik deed dat omdat ik dat andere mensen hebben laten liggen.
Ik geef je dus een tip: gooi geen afval zo maar ergens
veel van de natuur hou .
neer!
Gitta Wynant

Amber ( 5de )

KOFFIESTOP
Op 19 maart hield onze school een 'Koffiestop' voor
Broederlijk Delen. We kochten de koffie en de koekjes
in de wereldwinkel van Peer. Een 25 tal ouders kwamen
in de namiddag opdagen. Enkele kinderen legden hen uit
wat ze in de godsdienstlessen deden rond het project
'De wolkenkijkers' uit het Afrikaanse land Burkina Faso. De leerlingen van de vierde klas zongen ook het themalied erbij. De mensen konden in de hal en in de godsdienstklas kijken naar de werkjes van de eerste tot de
zesde klas.
Zelf was er ook een stand van de wereldwinkel Oxfam.
Er kon vrijblijvend een geldelijke steun gegeven worden
om de Naamgroepen van de boerensamenwerking te
steunen in hun strijd tegen de droogte in Burkina Faso.

Dinsdag 20 maart 2007
Onze school wordt direct enkele graden warmer wanneer er djembé-geluiden door het kleutergebouw klinken .
De kleuterhal is getransformeerd in een gezellige ruimte met Afrikaanse muziekinstrumenten en gebruiksvoorwerpen. De kls komen nieuwsgierig kijken want 3 vrijwilligers en ik maken ons klaar om vandaag met hen muziek
te maken en te dansen op Afrikaanse ritmes.
Op de tonen van de aanstekelijke djembé-muziek komen de 3-4jarige kls binnen. Hun oogjes kijken nieuwsgierig
rond en luisteren boeiend naar Linda die a.h.v. de wereldbol wil aantonen hoe groot Afrika wel is . Ze leren de
tekst van een Afrikaans lied “umamatata Afrika – taiez taiez …” wat betekent : “Mama en Papa houden van mij
…” Waarschijnlijk het mooiste zinnetje dat een kind kan zingen waar het zich ook bevind op de wereld . Iedereen kiest een muziekinstrument en dan zit de sfeer er goed in .
De 4-5jarige kls hebben zelf een regenstok gemaakt
en zijn heel fier om daar nu mee te experimenteren .
Op enkele schuchtere kls na danst iedereen mee zoals een olifant, zoals een leeuw, zoals de jager met
pijl en boog en doet daarna de vreugdedans na een
goede jacht of na de oogst . Ook weten we nu hoe we
regen vragen door een dans waarna de goden het
direct laten gieten. Zou er eigenlijk ook een zonnedans bestaan?
De kls van Erpekom zijn mooi uitgedost met een
zelf gebatikte sjaal en een wikkelrokje . Fransiska,
een zwart meisje uit Angola, voelt zich direct op
haar gemak en haar ogen stralen wanneer we een
poging doen om de Belgische buikjes te laten draaien
en keren op de Afrikaanse muziek .
Tenslotte komen de 2,5 jarige kls aarzelend binnen . Ze schuiven kort tegen juf. Filo aan wanneer we een staaltje Afrikaanse dans laten zien. Dit zijn ze duidelijk niet gewoon. Maar hun oogjes beginnen gretig te schitteren
als ze op de djembés mogen spelen. Muziek laat niemand onberoerd .
Het was een mooie dag, iedereen heeft zich een beetje verbonden gevoeld met de Afrikaanse mensen en hun
cultuur. Jambo
Juf Zee

AFRIKA-DAG
Op vrijdag 23 maart leerden we over Afrika. We mochten bij juf Ellen
djembé spelen. We leerden het ritme van ‘Rock you’ en ‘koffie met
suiker’. We bakten bananencake bij
juf Sylvie. Hiervoor hadden we bloem,
suiker, eitjes, boter en banaan nodig.
Die smaakte heel lekker.
We knutselden ook maskers door een
groot gezicht op een blad papier te tekenen. We versierden het daarna
met koord. 5 en 6 maakten Afrika in het klein. Als afsluiter van de dag
hebben we echt Afrikaans gegeten. De mama van Fransisca kookte voor
ons rijst, kip en groenten op z’n Afrikaans. We vonden het heel tof!
1-2-3 Erpekom

Rollebolle
Op 27 februari zijn de kleuters van de 2de en 3de kleuterklas gaan
“Rollebollen” in de sporthal van Peer. Wat is “Rollebolle”? Rollebolle is een organisatie van de Stichting Vlaamse Schoolsport. De
SVS stimuleert de sportbeoefening bij alle kleuters, ongeacht
hun bekwaamheid.
In Rollebolle doorlopen de kleuters samen met de juf of begeleidster 10 speelhoeken met verschillende materialen. Zo was er o.a.
een springkasteel, een doolhof, een fietsparcours, materiaal om
de behendigheid te oefenen, een klimparcours, … Al onze spieren
werden goed getraind.
Elke oefening duurde 10 minuten. Als opwarming en afsluiting hebben we met
z’n allen ( ongeveer 250 kleuters) het rollebollelied gezongen en gedanst. Het
was een drukke en fijne voormiddag, maar ook erg vermoeiend.
Juf Berty

Informatieplicht betreffende vrijwilligers
De regering maakte een nieuwe wet die de rechten van vrijwilligers vastlegt. Dit betekent dat organisaties die
beroep doen op vrijwilligers aan een aantal verplichtingen moeten voldoen. Ook onze school maakt bij de organisatie van verschillende activiteiten gebruik van vrijwilligers. Wij kunnen rekenen op vele ouders, leerlingen, oudleerlingen en nog vele anderen. Langs deze weg willen wij de vrijwilligers informeren over de verzekering e.d. Wij
bezorgen u alle informatie waarvan u, volgens de wet, op de hoogte moet zijn.
Organisatie: VZW Basisschool Pieter Brueghel Dorpsstraat 19

3990 Peer

Maatschappelijk doel:
§ 1 De vereniging heeft tot doel, met uitsluiting van elk winstoogmerk: de opvoeding en vorming van de jeugd in
christelijke geest. Dit wordt betracht door het organiseren, besturen en steunen van vrij katholiek onderwijs en
van alle voorzieningen die hiermee verband houden.
§ 2 Het confessioneel katholiek karakter van dit doel in overeenstemming met de richtlijnen van de bevoegde
kerkelijke overheid, is een ontbindende voorwaarde van onderhavige maatschappelijke overeenkomst.
§ 3 De VZW kan alle activiteiten ontplooien die rechtstreeks of onrechtstreeks bijdragen tot de verwezenlijking
van voormelde ideële niet-winstgevende doelstelling, met inbegrip van bijkomstige commerciële en winstgevende
activiteiten binnen de grenzen van wat wettelijk is toegelaten en waarvan de opbrengsten te allen tijde volledig
zullen worden bestemd voor de verwezenlijking van de ideële niet-winstgevende doelstelling.
Aansprakelijkheid:
Het kan zijn dat je schade veroorzaakt tijdens de activiteiten die je als vrijwilliger uitoefent. Als school zijn wij
daarvoor verantwoordelijk. Zelf ben je wel verantwoordelijk voor de schade die veroorzaakt werd door het bedrog dat je pleegde of de zware fout die je beging. Voor schade veroorzaakt door lichte fouten ben je niet zelf
verantwoordelijk, behalve als dit meermaals voorkomt.
Verplichte verzekering:
Onze school heeft in dit kader een verzekeringscontract afgesloten bij KBC-verzekeringen Nelis & Geraerts BVBA, Pastorijstraat 2/2 3990 Peer.
Deze verzekering dekt de burgerlijke aansprakelijkheid van de school en van de vrijwilligers. Je kunt de polis inzien op het secretariaat. Als je tijdens een activiteit als vrijwilliger van de school schade veroorzaakt aan een
ander, dan zal de verzekering tussenkomen.
Vrije verzekering:
Onze school heeft eveneens een verzekeringscontract afgesloten dat lichamelijke schade van de vrijwilligers
dekt. Dat betekent dat je verzekerd bent als je een ongeval overkomt tijdens activiteiten die je als vrijwilliger
van de school uitvoert. Je bent eveneens verzekerd als je onderweg bent naar of van de activiteit. Dit verzekeringscontract werd afgesloten bij KBC-verzekeringen. Ook deze polis kan je inzien op het secretariaat.
Vergoedingen:
Niemand kan verplicht worden om activiteiten als vrijwilliger uit te voeren. Voor de activiteiten die je als vrijwilliger uitvoert, word je dan ook niet betaald. Onze school voorziet geen enkele vergoeding.

Geheimhoudingsplicht:
Soms vernemen vrijwilligers geheimen of vertrouwelijke informatie bij het uitvoeren van hun activiteiten. Vooral
als een vrijwilliger werkt in de hulpverlening (Tele-onthaal, de zelfmoordlijn, de jongerentelefoon…) kan dit gemakkelijk voorkomen. Als vrijwilliger ben je dan verplicht om deze informatie geheim te houden.

Mos of Milieuzorg op school
THEMA VERKEER
In de MOS-werkgroep werken we dit schooljaar voornamelijk rond het thema VERKEER. Wij willen vooral de
VERKEERSVEILIGHEID benadrukken en hebben hieromtrent enkele belangrijke agendapunten:

de voorbereiding van een schoolbereikbaarheidskaart.

Dit wil zeggen dat we op gedetailleerde kaarten van Grote-Brogel en Erpekom de veilige, onveilige en de wegen
met beperkte veiligheid aanduiden. Isis vult deze kaart aan met belangrijke milieugegevens. Ook de leerlingen
van de derde graad willen we hierin betrekken. Op donderdag 29 maart vergaderen we hierover met de schepenen van verkeer en onderwijs, met een afgevaardigde van de gemeente, met VSV (Vlaamse Stichting Verkeerskunde), een ISIS-verantwoordelijke, twee ouders, enkele leerkrachten en de directie. Samen proberen
we dit project tot een goed einde te brengen. We hopen op een subsidie zowel van de gemeente als van de provincie. Het resultaat, de schoolbereikbaarheidskaart, willen we graag in september aan jullie presenteren!

de autoluwe schooldag op woensdag 9 mei

Het wordt stilaan een traditie om op de autoluwe schooldag de Dorpsstraat verkeersvrij te maken, zodat kinderen onbezorgd kunnen spelen.
Dit jaar willen we niet enkel de Dorpsstraat verkeersvrij maken, we denken ook aan de rotonde, indien dit mogelijk is. Op deze manier kunnen de leerkrachten met hun klas dit knelpunt in Grote-Brogel benutten om er verkeersles te geven, per fiets of
te voet, zonder hinder te hebben van het verkeer.
Tijdens die week willen we alle kinderen én ouders stimuleren om per
fiets naar school te komen.

het actieplan MOBIPLAN

In samenwerking met de gemeente en alle scholen van Groot-Peer streven we naar veilige scholen. Via een mobiplan geven we specifieke aandacht aan verschillende verkeersacties (waaronder zie vorige punten).
We hopen dan ook een Label Verkeersactieve School te behalen op het
einde van het schooljaar.

een nieuwe fietsenstalling

De plannen zijn klaar en de nodige documenten verstuurd. Dat betekent dat de aanvraag voor een nieuwe fietsenstalling ingediend werd. Als alles meevalt kunnen de werken voor de constructie van een nieuwe fietsenstalling aanvangen over enkele maanden. In dit project nemen we eveneens de uitbreiding van overdekte speelplaatsen op.

Met dank aan alle leden van de werkgroep MOS, de gemeente, de provincie…

AGENDA DERDE TRIMESTER
16/04
16/04
19/04
23/04
27/04
30/04
1/05
2-3-4/05
3/05
7/05-11/05
9/05
11/05
17/05
18/05
20/05
21/05
23/05
3/06
7/06
8/06
8-9/06
12/06
14/06
14/06
19-20/06
22/06
25/06
26/06
28/06
29/06

Opening 3de trimester
Medisch schooltoezicht kleuters van 2002: klas Liezet + Marleen/Zee
kleuterzwemmen
Medisch schooltoezicht kleuters van 2002 Berty + Sylvie (E)
Theater ‘Zeezicht’ 4+5 jarigen 13.30 uur
Lokale vrije dag
Feest van de arbeid
3-daagse naar zee 3de graad
Kleuterzwemmen
Vlaamse fietsweek
Autoluwe schooldag
Sportdag 4de leerjaar
1ste communie Hemelvaartsdag
Brugdag
H. Vormsel
Zwemmen 6de leerjaar Erpekom
Muzische Vorming VM
Schoolfeest Grote-Brogel
Sportdag Lager ond. Sportveld Peer
Fruitsapfuif Mega Poorthuis 6de lj.
Schoolfeest Erpekom
Auteurslezing 2de leerjaar en 1ste leerjaar + E 1-2-3
Kleuterzwemmen
Schoolraad
Interdiocesane proeven 6de lj.
Receptie 6de leerjaar
Vrijwilliger gevraagd…
Schoolreis 1ste + 2de graad
de
5 lj. uitstap Leopoldsburg
Kleuterzwemmen
Welke mama, papa, oma, opa,… is computervaardig en
Schoolviering 9.00 uur
wil de lay-out van onze schoolkrant verzorgen?
Einde schooljaar 11.55 uur
Tot op heden werkten we met het programma
‘Publisher’. Voor tekst zorgen we natuurlijk zelf.
Interesse? Geef maar een seintje!

WIST JE DAT?
- de Ouderraad, naar jaarlijkse gewoonte, de kinderen na de carnavalstoet en het optreden in de zaal, verraste
met een zakje chips?
- onze voorzitter, Michel Cuypers, ook al aan zijn tweede eeuwhelft begonnen is?
- we hem bedachten met een korf trappist en een aangepast schoollied?
- we hopen dat hij nog járen ons schoolbestuur mag voorzitten?
- we iedereen die ten gepaste tijde een handje toesteekt bij ons op school, van harte danken voor zijn of haar
vrijwillige inzet? Een dikke pluim, want ook zij maken ‘onze school’!
- we vol spanning wachten op het doorlichtingsrapport?
- we volgens ‘insiders’ daarover niet erg ongerust moeten zijn?
- de mama van Jill, Sabine Vandevenne, zorgt voor een nette school in Erpekom?
- de kleuters gestart zijn met zwemlessen in Erperheide en dat zij geholpen worden door enkele mama’s?
- we jullie allen een fantastische vakantie toewensen?

