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AAN HET WOORD
De Bonte Ouders
Geplukt van op de socials over de klusdag:

Woordje van de
directeur
Wat doet dit deugd om te proeven van de
eerste lentestralen. Onze bonte specht
komt stilletjesaan in lentemodus en dit
lokt iedereen letterlijk naar buiten en zo
hebben we het graag.
Ons lenteontbijt was een groot succes
dankzij de inzet van iedereen die op zijn/
haar manier een steentje bijdroeg.
Straks sluiten we even onze poort en
genieten we met zijn allen van een
adempauze om er terug te kunnen
invliegen richting einde schooljaar. Er
staan nog heel wat leuke zaken op ons te
wachten met als hoogtepunt ons 10-jarig
Bonte Spechtenfeest.
Tijdens de vakantie wordt er een nieuwe
ondergrond gelegd in de polyvalente zaal
en wordt ons klimparcours hersteld en
voorzien van nieuwe touwen. Ik ben al
benieuwd naar het resultaat.
Ik wens iedereen alvast een zeer fijne
vakantie toe.

Nieuwtjes vanuit de school
Een triootje van Kikkervis
Groot helpt klein! In het kader van de jeugdboekenmaand mocht elke klas een
‘naampje’ trekken om zo te weten te komen aan welke klas zij twee boeken
mochten schenken. De PandaClass mocht dit doen voor de Kikkervisjes. Met een
zelfgemaakt muzikaal pak animeerden ze hun kleine pappenheimers.

Gekke streek aan De Palingbeek!

Ridder Muis!

Schaken is plezier maken!
De eerste schaaktornooien waren een heus succes. Zowel de jongste als de
oudsten schreven zich massaal in voor de schaakmiddag!

Moederdag en vaderdag ➔ ouderdag!
Vanaf dit schooljaar vervangen we moederdag en vaderdag in één gezamenlijke
ouderdag. Hiermee willen we alle gezinnen bereiken die door diverse redenen een
andere samenstelling hebben. Deze dag vindt plaats in juni!

Educatief avontuur!
Aan de hand van een escaperoom verdienden de Sa(a)rdientjes de 7 prenten die
hen zullen leren hoe ze duurzaam kunnen leven.
We gingen alvast aan de slag met enkel doelen.
Doel 1: We willen dat iedereen gezond en happy is
We filosofeerden samen over het belang van geluk en gezondheid en waarom
duurzaamheid daar een invloed op heeft.
Doel 2: We willen een wereld zonder afval en verspilling.
We gingen op stap in de omgeving van de school en verzamelden al het afval dat
we zagen. Op het einde van de rit hebben we een volle vuilniszak gevuld.
Heel wat kinderen schrokken toen ze zagen hoeveel afval we vonden.
Misschien zullen we in ons project nog leren hoe we hier verandering in kunnen
brengen!

Vruchtbare coalitie!
De Salamanderklas en Vlinderklas sloegen de pootjes (voelsprieten?) in elkaar voor
hun thema ‘De maan’. Samen deden ze allerlei proefjes rond de zwaartekracht,
luchtdruk en andere interessante fenomenen.

Groene eendjes!
Men zegt dat je zaadjes in of op de aarde gooien om ze te kunnen laten groeien. En
dat ze water en of zon nodig hebben. Maar klopt dat wel? De Eendjes gingen op
onderzoek!

Interview met onze Nestor!
Zoals jullie allen wellicht zeer goed weten, vieren we dit jaar het tienjarig bestaan
van De Bonte Specht! Redenen genoeg voor onze Pandavrienden om de pennen op
te nemen, de camera te laten draaien en hun journalistenskills te laten zegevieren.
Ze sleepten juf Veerle voor de camera en verzorgden hun eigen interview.
‘’Dag juf Veerle, omdat de school straks tien jaar bestaat, zouden we graag
enkele vragen voorleggen aan de leerkracht die de begindagen heeft
meegemaakt. Bent u er klaar voor?’’
Ik ben er zeker klaar voor! Leuk dat jullie dit doen!
‘’ Wat is jouw leukste herinnering? ‘’
Hoh, ik sta hier al zesentwintig schooljaren, maar één leuke herinnering geven is
moeilijk. Elke ochtend kom ik met evenveel plezier naar school! Ik heb veel leuke
herinneringen aan kinderen, schoolfeesten, activiteiten, collega’s.
‘’ Hoe was het om de overgang mee te maken van ‘ De Piramide’ naar ‘ De Bonte
Specht? ‘’
Super! Ik heb de vraag gekregen of ik mee wou stappen in de overgang van
leefschool naar Freinet. Ik moest daar niet over nadenken! Ik heb de cursus gevolgd
en ik voelde meteen: dit is het!
‘’ In welke klassen heb je allemaal al gestaan?’’
Hoh, in het begin stond ik in alle kleuterklassen. Daarna heb ik enkel het derde
kleuter gedaan, dan het eerste leerjaar en dan zelfs nog het tweede leerjaar. Dan
terug het derde kleuter en momenteel sta ik terug voorlopig in het tweede
leerjaar.
‘’ Hoeveel kinderen zou je in het totaal al ontmoet hebben hier?’’
‘ Hoh meisje (zucht)’ . Héél véél! Weet je wat het leukste is? Er zitten nu kinderen in
de klas waarvan de papa nog bij mij gezeten heeft in het kleuterklasje! Zoals de
papa van Owen en Issa!
‘’ Hoe voelde jouw eerste dag al juf? ‘’
Een beetje nerveus en zenuwachtig. De eerste keer toen ik een forum had, stond ik
te trillen. Ik was het niet gewoon dat de ouders kwamen kijken. Maar het went snel!
‘’ Is er veel veranderd in die tien jaar?’’
Ja, op elk vlak! De klassen en de omgeving. Ik heb nog geholpen met het planten
van het bos. Maar ook de leerlingen zijn veranderd (lacht). Ze zijn nu mondiger
geworden, vroeger luisterden ze beter. De werking is nu compleet anders, we
proberen vanuit het kind te werken. Vroeger was het ook zo, maar anders …

‘’ Wanneer mag je stoppen als juf? ‘’
Hohohohoh (lacht!). Het is niet meer zo lang! Op 1 mei 2028 mag ik op vervroegd
pensioen. Ik moet niet stoppen dan, maar ik zou het kunnen. Als de politiek niets
verandert. Ik ben nu al vijfendertig schooljaren bezig. Vroeger was ik de jongste, nu
de oudste. De tijd gaat snel (mijmert…).
’ Als je de kans zou krijgen om te stoppen wanneer je de Lotto wint, zou je dat
doen?’’
Nee (resoluut!)! Ik zou blijven. Met dat geld van de Lotto zou ik de school helpen!
‘’ Zie je de school dan zo graag?’’
Ik zie de school héél graag! Ik ben soms meer hier dan thuis …
‘’ Wat vind je dan zo leuk aan de Bonte Specht?
In één woord: alles! Jullie zien groeien en bloeien!
‘’ Wat is je grootste levensles van de afgelopen tien jaar?’’
Denkt na … Leren omgaan met iedereen. Respect hebben voor iedereen! Dat is
héél belangrijk voor mij! Soms mis dat ik wat hier op school maar ook in de
maatschappij!
‘ Wat betekent de school voor jou?’’
De school is voor mij mijn lief!
‘ Heb je geen liefje dan?’’
Jawel hoor! Maar deze school is mijn tweede lief, mijn tweede thuis! Een plaats
waar ik graag vertoef!
‘ Wat betekent Freinet voor jou’’ ?
Ruimte om te groeien! Niet alleen qua omgeving maar dat jullie mogen groeien op
jullie manier. Waarden bijbrengen en jullie laten experimenteren en onderzoeken.
Vanuit jezelf!
‘ Wat was jouw gekste frats? ‘’
Ohja! Dat was met één april! Mijn collega riep me en zei: ‘’ Veerle je band is lek’’ . Ik
belde in paniek naar mijn man die me liet bellen naar de garagist om die te laten
komen. Toen de garagist toekwam had ik helemaal geen platte band. Het was een
grapje voor één april! Maar ik mocht wel die garagist betalen… Maar we hebben al
veel andere gekke fratsen uitgehaald. Tranen van plezier en van verdriet.
‘ Wat was jouw favoriete schooljaar uit al die jaren? ‘’
Hoh .. Elk jaar is een uitdaging. Nieuwe kinderen, nieuwe plannen en activiteiten.
Elke dag is eigenlijk een uitdaging.

‘ Wat vind je van jouw collega’s ?
Hoh! Tof, leuk! Altijd plezier! Soms eens een discussie. Maar, respect is belangrijk!
Niet iedereen is gelijk. Ik weet dat ik een babbelaar ben met een luide stem.
Iedereen heeft zijn eigen talent, net zoals jullie.

‘ Zo, dit was de laatste vraag! Hartelijk dank en vergeet niet te zwaaien naar de
camera!’’
Met véél plezier gedaan!

Vragen: PandaClass
Journalisten: Leon en Frauke
Camera: Inske en Mirthe
Verslag: Matheo en Kaya

Eentje erbij!
Thibault uit de Eendjesklas werd op woensdag 23 maart grote broer van Raphael.

AGENDA
4 – 17 april

lentevakantie

18

april

Paasmaandag

26

april

Jeugdconcerten L5 en L6

SOCIALE MEDIA
Blijf ons volgen op Facebook en Instagram voor
een blik op de nieuwste nieuwigheden en de
laatste kiekjes!
Bij deze nog een warme oproep om ons te
steunen via trooper.be!
Op uw online aankopen, op de honderden sites,
krijgen wij een extra bedrag om een speelhuisje
aan te kopen voor de jongste vrienden!
Honzebroekstraat 23 - 8800 Roeselare - Tel: 051 20 63 40
E-mail: directie@freinetdebontespecht.be
www.freinetdebontespecht.be

