
Paasprikkel 2019 
VBA Anzegem, De Verrekijker 

 

Sta op! Het heeft zin. 
Ga de wereld in. 
Sta op met elkaar 
Voor mensen hier en daar. 
Elke dag kan Pasen zijn, als wij warmte geven. 
Als we opstaan tegen pijn, opstaan voor het leven. 
Elke dag kan Pasen zijn als wij aandacht geven. 
Als wij opstaan voor geluk, opstaan voor het leven. 
Elke dag kan Pasen zijn als wij liefde geven. 
Als we opstaan voor het recht, opstaan voor het leven 

 



Onze schoolkalender tot de zomervakantie! 

- Paasvakantie: 6 – 22 april 
- 23 april: instapdatum startende peuters, begin 3de trimester 
- 24 april: buitenspeeldag 
- 25 april: overgang 3de kleuter – 1ste leerjaar: info-avond voor ouders 
- 27 april: Vormsel 
- 1 mei: feest van de arbeid (geen school) 
- 2 mei: schoolreis - Gent 
- 6 mei: Eerste communie – kinderen van de centrumschool 
- 8 mei: naschoolse sport: voetbal 
- 13-17 mei: verkeersweek 

o 17 mei strapdag – meester op de fiets 
- 13 mei: Technopolis komt naar je toe … voor onze scholen 

- 15 mei: naschoolse sport: avonturenloop 
- 28 mei: Kinderboerderij peuter – 1ste kleuter 
- 30 mei: O.L.H.-Hemelvaart – Eerste communie kinderen De 

Verrekijker 
- 31 mei: schoolvrije dag 
- 9 juni: Pinksteren – opendeurdag - vaderdag 
- 10 juni: pinkstermaandag 
- 11 juni: sportdag 
- 16 juni: ontbijtpakketten ouderraad De Verrekijkers 
- 18 juni: schoolreis 2de – 3de kleuterklas Zonnegloed 
- Start proevenweek: maandag 17 juni 
- Rapportbespreking-oudercontact: dinsdag 25 juni 
- 27 juni: sleep - in 
- Receptie zesde klassers: vrijdag 28 juni 
- Vrijdag 28 juni: laatste schooldag – einde om 11.50 

o Slotviering: 10.30 (in de kerk) 
 

Welkom bij ons op school 
Na de paasvakantie:  

Dag, Lucie, Jack en Marie jullie plaatsje is klaar 

gemaakt.  

Hopelijk ben je gauw thuis op onze school. 

 

 



Onze school beweegt … 

Leerkrachten op vorming om … 

ons onderwijs op school in beweging te houden. 
Juf Marleen deelt graag haar ervaringen, die ze 

in de klas en naar het team meeneemt. 

Ik volgde een 4-daagse opleiding in Kortrijk om leerlingen 

op een respectvolle wijze met elkaar te leren omgaan. In 

een klas zitten soms botsende karakters, zoals in het 

echte leven trouwens. Leren omgaan met deze verschillen 

in een klas is soms een hele uitdaging. De bedoeling is 

dat ik de opgedane kennis  op concrete wijze omzet in de 

klas.  

De kinderen leren: 

- zelf een probleem herkennen 

- zelf een ruzie oplossen a.d.h.v. 

een zelfgemaakte sorry-muur 

- op een respectvolle manier een boodschap overbrengen 

- samen een spel spelen en zich aan de regels houden. 

- eens nadenken hoe  ze soms iets overbrengen en inzien dat 

dit 

niet altijd ok is. 

- leren stop zeggen  bij minder leuk gedrag. 

 

Door allerlei pictogrammen en gedragsregels  op een speelse manier toe te passen, 

groeit er echt besef bij de kinderen hoe het omgaan met elkaar anders kan. Ze geven 

zelf toe dat het nu veel leuker is en dat ze echt beseffen welke impact goed en fout 

gedrag kan hebben op anderen.  

 

Het waren boeiende sessies, we leerden veel van de lesgeefsters en de andere 

aanwezige leerkrachten. Die tips waren niet alleen voor leerkrachten, 

maar ook  voor ouders is er een boodschap. 

- veel complimenten geven bij goede dingen. We zijn geneigd om 

enkel iets te zeggen bij foute dingen. 

- als je 75% complimenten geeft, dan pas zal de 

reactie op fout gedrag aankomen bij de kinderen. 

- concrete opdrachten geven, vb “Wil je die jas 

oprapen” wordt “ruim even je jas op” 

Het waren boeiende en leerrijke sessies, met kleine 

tips die grote dingen kunnen teweeg brengen.  



Wat gebeurde er nog in het 1ste leerjaar? 

We mochten een kijkje nemen achter de 

schermen van Het Bakkerietje. 
Bakker Filip en bakkerin Chantal hebben 

alles mooi uitgelegd en getoond. 
We mochten ook zelf een soesje opvullen. 

We mochten dan ook zelf brood bakken in 

de klas. 
 

In de jeugdboekenweek volgenden we een 
lezing van illustrator Marja Meijer. 

 
In de werolessen leerden we over het 

weer. We mochten in groepjes zelf een 
weerbericht  maken en het aan de anderen 

presenteren. Keitof!! 
We mochten zelf een show maken met muziekinstrumenten en dan aan elkaar  

voorstellen. 
 

We werken in onze klas aan “elkaar pluimpjes geven”: leren om respectvol met elkaar 
om te gaan en ruzies zelf op te lossen. Dit lukt heel goed. 

Rots en water 

Juf Helena en juf Céline volgen een training om op school de sessies rots en water en 

water te kunnen geven aan onze kinderen. Deze opleiding wordt gesteund en 
gefinancierd door de gemeente.  

 
 

 
 

 

 
 

Rots en water is een programma voor 
opgroeiende kinderen die gericht is op de 

bewustwording van hun eigen kracht en mogelijkheden. Het vermogen om met 
anderen samen te werken, te spelen en te leven in deze veranderende samenleving. 

We leren er vooral ‘sterk ‘ staan, we leren opkomen voor onszelf, maar ook voor 
anderen. 

De regel is: we respecteren elkaar, iedereen is anders en dat is oké! 
We doen elkaar op geen enkele manier pijn. 

Vooraleer we een oefening per 2 uitvoeren, maken we altijd de rots en watergroet. 
We proberen deze oefeningen ook toe te passen in situaties op de speelplaats. 

Vanaf het 3de leerjaar wordt er elke maand een lesuur rots en water voorzien.  
 

We oefenen telkens op de zolder, met de hele klas, op onze blote voeten 



 

 

Het nieuwe leerplan ZILL introduceren om later te integreren.  

Regelmatig worden er leerkrachten uit onze school afgevaardigd om de Zill 

verkenningsdagen te volgen. De info die ze daar meekrijgen, wordt toegevoegd bij 
onze kennis uit onze studiedagen. Wij willen immers bewust en ten volle meegaan in 

dit traject waar onze visie met onze VBA-ntjes volledig kan op aansluiten. 
 

Hieronder vind je de grote indeling van het nieuwe leerplan. Het persoonsgebonden 

deel wordt nu actief beschreven en voelt eerder nieuw voor de lagere school 
niettegenstaande er al heel wat in ons vroeger onderwijs was geïntegreerd zonder te 

beseffen dat we daar mee bezig waren. 
 

 

 

 

 

 

 

 



Meester Filip en juf Kimberly van De Verrekijker’ op buitenlandse 

missie.  

Hun rijke ervaringen in Pèrèrè (Bénin) … 

Wat voorafging… 
Zeven scholen uit Anzegem hadden een scholenband afgesloten met een school uit 

Pèrèrè in Benin. (West-Afrika) 
Er ging een lange voorbereiding aan vooraf. Vanaf de lente 2018 werden regelmatig 

vergaderingen georganiseerd in de raadszaal van het gemeentehuis van Anzegem, 

deels ter voorbereiding van het dossier voor de aanvraag van de subsidies, deels voor 
de uitvoering en organisatie van de eerste reis naar Bénin. Dankzij de steun van 

VVOB-Vlaanderen en het gemeentebestuur Anzegem konden 2 mensen per school de 
reis maken naar Pèrèrè, van 9 tot 17 maart 2019. Karel Demeulemeester bereidde de 

reis grotendeels voor en was onze delegatieleider.  
In onze school werden ook een aantal activiteiten georganiseerd om deze reis voor te 

bereiden. Er werden koekjes gebakken en verkocht, armbandjes gemaakt, informatie 
opgezocht over Bénin zelf. De leerlingen van 5-6 stelden zichzelf voor in het Frans. 

Dit alles werd via Whatsapp doorgestuurd naar de scholen ginder. De eerste 
contacten waren gelegd. 

En toen was het zover, we vertrokken op vrijdag 08 maart naar Bénin. Juf Kimberley 
en ikzelf zagen deze uitdaging helemaal zitten!  

Na een eerste tussenstop in Tunis, vlogen we de dag erna door naar Cotonou. 
(overdag soms meer dan 40° C) 

Het avontuur kon beginnen, een busje bracht ons veilig in Pèrèrè. (na een 12u 

durende busrit van 550 km!) 
We hadden ogen te kort, er was van alles te zien! 

We werden hartelijk en muzikaal onthaald door de mensen ginder; wijzelf (in totaal 
waren we met 9) verbleven in de kloostergebouwen. 

Elke dag bezochten we de scholen en organiseerden we verschillende activiteiten 

- We maakten ook armbandjes voor onze leerlingen. 

- We leerden hun tuinkers zaaien. 

- Enkele liederen en dansjes werden aangeleerd. (ook van hen) 

- We hadden een Belgiëdoos mee; zo leerden ze beter ons land kennen. 

- We volgden ook enkele lessen mee. 

- Uitdelen van wat geschenken die we hadden aangekocht met de centjes van de 
koekjesverkoop! 

Het was enorm boeiend om te ervaren dat de Afrikaanse cultuur veel verschillen, 

maar ook veel gelijkenissen vertoont met de onze! 

We vonden het prachtig om te zien hoe enthousiast de kinderen en de leerkrachten in 
de school waren over ons bezoek. 

Het les geven in de scholen is toch wel vergelijkbaar als dat van ons, maar dan wel op 
een andere manier natuurlijk. (klassikaal, bord, banken, speeltijden, ook les van 

maandag tot vrijdag, woensdagnamiddag vrij, vakantie idem als bij ons,...) 

Op de laatste dag was er nog wat tijd om met de leerkrachten de stad Ouidah te 
bezoeken. 



Ouidah is het Auschwitz van Afrika. Een indringende herinnering aan het onrecht dat 

de westerse wereld daar heeft aangericht. De slavenroute en het verhaal errond is 
heel beklijvend en confronterend. 

Moe, maar enorm voldaan en met heel veel herinneringen keerden we op zondag 17 
maart terug naar het ‘koude’ België… 

Als school zien we het zeker zitten om ermee door te gaan; de leerlingen zijn heel 

enthousiast en de leerkrachten in de Verrekijker zijn dit zeker ook! 
Volgend jaar in maart 2020 komt er een delegatie van Pèrèrè bij ons op bezoek. 

We kijken er alvast enorm naar uit! 
Kimberley en Filip 

                           

(Meer foto’s te vinden op de fb pagina van de school en de blog van onze klas) 



 

 

 

 

 

 

Telefoonoproepen naar onze school … 

Gebruik het algemeen nummer van de school: 

056 65 18 90 
Op die manier wordt juf Marleen niet gebruikt als 

call-centrum en wordt ze niet steeds gestoord door 

telefoonoproepen tijdens het lesgebeuren. 

Het secretariaat brengt de info wel over. 

 

Bedankt om hiermee rekening te houden. 


