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Beste ouders en vrienden, 
 
Het schooljaar 2016-2017 is voorbij gevlogen! 
Opnieuw was het een prachtig schooljaar waarin talent, dromen, durven 
en doorgroeien sterk naar boven kwamen.  
Ons talentenkrantje heb ik tijdens het schooljaar vervangen door de vele 
nieuwsbrieven en onze facebookpagina. 
Toch wil ik eindigen met een verzameling van unieke foto’s van alle klas-
sen  in kleur! 
Ik wil iedereen enorm bedanken voor het vertrouwen en de warme sa-
menwerking die er in onze school is tussen ouders en alle teamleden! 
 
Met een heel tevreden gevoel neem ik afscheid van het schooljaar 2016-
2017 en met groot enthousiasme verwelkom ik 2017-2018. 
Geniet van een heel leuke vakantie! 
Tot vrijdag 1 september 2017! 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 

 
Ann Pepermans 
directeur 
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Nieuws van juf  Charlotte 

Juf Charlotte begeleidde de anderstaligen vanaf ja-
nuari tot nu. Zij gaat meestal ondersteunen in de klas-
sen zelf en neemt ook de kinderen af en toe bij zich om 
extra Nederlands aan te brengen.  
 
Dat wij voor elk kind openstaan en het echt een 
kans geven om hun plekje te vinden, is met deze 
ondersteuning dus zeker duidelijk.  

Sommigen zijn hier al van begin dit schooljaar, anderen pas vanaf maart. 
Maar allemaal hebben ze hun eigenheid en hebben ze een enorme vooruit-
gang geboekt.  

Rayan (L1) is een vriend voor iedereen en Sara (L1) is een goede lezer. Sara 
(L2) is altijd vrolijk, Hayar (L2) heeft een prachtig handschrift en Milosz 
(L2) is geïnteresseerd in andere talen zoals Frans en Engels en houdt van 
knutselen. Mohamed (L4) is een heel sociale jongen en vond vlot zijn plekje 
in de klas. Emilia en Natalia (L4) zijn heel plichtbewust en zijn steeds in or-
de met hun werk, ze zijn ook vriendinnen door dik en dun. Oumayma (L6) 
is hier nog niet lang, maar toont een enorme inzet waardoor ze echt graag 
en veel heeft bijgeleerd. Ze is echt een keiharde werkster.  

Oumayma, Emilia en Natalia zetten volgend schooljaar samen met de 
leerlingen van L6 de stap naar het middelbaar. We wensen hen daar uiter-
aard veel succes mee!  

De Maya-klas 
 
Volgend schooljaar verandert de Hopla-klas van 
naam: voortaan zal dit de Maya-klas zijn. 
 
Bij deze doen wij een warme oproep aan iedereen: wie 
foto’s, knuffels, spelletjes, … van Maya de bij van de 
hand wil doen, is daar meer dan welkom mee bij ons 
op school! 

De Speurneuzen 
 
En ook de Max-klas krijgt een nieuwe naam: de 
kleuters van derde kleuterklas zullen van 1 septem-
ber de speurneuzen genoemd worden. 

3 



 

Het secretariaat en de directie zijn bereikbaar: 
tot en met 5 juli 
en vanaf 16 augustus 

 

Op 24 mei stapten directeur Ann 
en meester Floris in het huwelijks-
bootje en  als grote verrassing voor 
hen, waren wij er allemaal bij! 

Taratataa taratataaaa 

GO Basisschool TalentenSprong 
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https://www.bswaregem.be/ U vindt ons ook op: 



 
 
 
 
Komt u tijdens het oudercontact of wanneer u 
de kinderen afhaalt, nog eens kijken naar de 
verloren voorwerpen a.u.b.? 

‘t Regenboogje 
 
In groepsopvang ’t Regenboogje zijn de 
samenwerkingsverbanden erg gegroeid 
met BSGO TalentenSprong.  
Kindjes van onze groepsopvang die inge-
schreven zijn in BS TalentenSprong gaan 
meerdere keren gaan wennen in het 
Hopla-klasje.  
Dit jaar zijn Charles-Henri, Monica, Emilia, Kiara en Sanjay in het Hopla-
klasje gestart. 
Ook doen wij dit met de andere kindjes van de ‘t Regenboogje om hun socia-
le ontwikkeling te stimuleren. De kindjes kijken er altijd erg naar uit, omdat 
ze nieuwe ervaringen kunnen opdoen. Zo leren de peutertjes kennismaken 
met de overgang van opvang naar school.  
 
 

Op zaterdag 30 september zal het 10-
jarig bestaan van ’t Regenboogje ge-
vierd worden.  

Ouder(s) wiens kindje(s) in onze 
groepsopvang hebben gezeten, zijn 
van harte welkom. Zo kunnen jullie 
nog eens komen kijken en meegenie-

ten van een hapje en drankje. Dit vanaf 11uur.  
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de personeelsleden van onze school voor het schooljaar 
2017-2018 

 

Directeur : Ann Pepermans 
 
Voor de kleuters : 
Maya : juf Julie en juf Eva 
Jules : juf Belle en juf Elvina 
Pompom : juf Kim 
Speurneuzen : juf Anneleen 
LO juf : juf Julie 
SES*-juf : juf Eva 
 
Voor het lager : 
L1 : juf An-Floor 
L2 : juf Christa 
L3 : meester Thomas 
L4 : meester Floris en juf Isabel voor WO 
L5 : juf Conny 
L6 : juf Angelique en juf Charlotte  
LO : meester Floris 
SES*-juf : juf Mieke, juf Charlotte 
AN**-juf : juf Isabel 
Zorg-juf : juf Martine 
Islamitische godsdienst : juf Ikram en … 
Zedenleer : meester Stijn 
Katholieke godsdienst. : meester Tom 
Protestantse godsdienst. : juf Liesbeth 
 
Ander personeel : 
Secretariaat : An  
Keuken- en poetspersoneel : Marijke, Kathleen en Carine 
Buschauffeurs : Tom en Rens 
Busbegeleidsters : Christine en Kathleen (Veerle) 
Onderhoudswerkman : Marc 
 
 
 
*SES staat voor Sociaal Economische Status 
**AN staat voor Anderstalige Nieuwkomers 
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Sfeerbeelden schoolreis lagere 
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Sfeerbeelden schoolreizen K2 en K3 
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De Hopla-klas 
 

Een schooljaartje rond in de  
Hopla-klas 
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De Jules-klas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een schooljaartje rond in  
de Jules-klas 
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De Pompom-klas 
 
De 2e kleuterklas had een heerlijk jaar vol ontdekkin-
gen.  
We vertrokken telkens vanuit een prentenboek om de 
wereld te verkennen. We mochten heel veel experimen-
teren en gingen ook geregeld op stap. Al doende leer-
den we veel over de natuur en techniek.  

Papier ma-
ken, experi-
menteren hoe 
we een gat in 
een emmer 
moesten dicht 
maken, zelf 
kunstenaars 
worden,… 
Al spelend be-
grippen, taal- en 
rekenkennis onder 
de knie krijgen. 
Veel bewegen was 
ook een prioriteit, 
vrij en opdrachts-
gewijs! 
Ook een grote 
dank aan alle ou-
ders die bij heel 
veel dingen actief 
hebben meege-
werkt! 
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Ouderparticipatie! 

Bewegen is een absolute noodzaak, alleen of samen!  



 

Al spelend leren en experimenteren! 

Op stap gaan is een ideale manier om alles echt te beleven en mee te maken!  
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De Max-klas 

Het Jaar 2016-2017 
van de Max-klas!  

 
Alle talenten  

kwamen aan bod!  



 

We werden taalknap door drama, 
pré leesonderwijs, boeken en ver-
halen.  
Rekenknap door telspelletjes en logische denkspelen en activiteiten, we werden natuur-
knap door buiten op ontdekking te gaan en we werden wereldknap door onderzoeken, 
opzoeken en ontdekken. We werden samenknap door teamwork en teamplay, we wer-
den beweegknap door juf Julie en door de bewegings- en turn-
lessen, we werden beeldknap door kunstonderwijs en zelf cre-
ëren. We werden muziekknap door zelf te zingen, muziek te 
maken en naar muziek te luisteren, we werden zelfknap door 
ons planbord en door keuzes te maken!  

We werden knap dit jaar, knap in 
onszelf zijn en we zijn klaar voor 
het 1e leerljaar!  
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Het eerste leerjaar 
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Het tweede leerjaar 
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Het derde leerjaar 

Onze hoogtepunten van het voorbije schooljaar waren: werken in de tuin op school, bere-
kenen van de omtrek en oppervlakte op de speelplaats, het interviewen van de directeur, 
An van secretariaat, Eline van crèche en Marc de klusjesman. Ook het fietsparcours op 
school, het bezoek van de compostmeesters,  de schoolreis naar Plopsaland, sportklassen in 
Waregem, toneelbezoek, het trefbaltornooi, de pyjamadag, werken met kg en g, de 
workshop in Be-Part en het carnavalsfeest.  
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Het vierde leerjaar 

Het vierde leerjaar vloog alweer voorbij. We hebben veel plezier gehad en we maakten 
zeer veel vooruitgang. Wat we niet vergeten: ons eerste jaar in de serre, Plopsaland, 
smartgames, sportklassen, Be-Part, toneel, ... 

Bijna iedereen loopt 1 mijl zonder stoppen  
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Naar de bib 

Pyjamadag voor bednet 

Wat zijn we trots op onze biotopia 
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Het vijfde leerjaar 
 

Leeruitstap naar het inleefatelier 'Achter de Muur' in Roeselare. 
 

Op vrijdag 24 maart 2017 gingen wij met het 5de leerjaar op leeruitstap naar het in-
leefatelier te Roeselare. We klopten aan bij de deur met de 
vraagtekens en plots werden we verwelkomd door de con-
ciërge. Zij opende de deur van de oude fabriek en toen 
maakten we kennis met de schatten in de muur. We wer-
den in groepjes verdeeld en gingen aan de slag. Ieder 
groepje kreeg de sleutel van een huis en moest een aantal 
opdrachten uitvoeren. Als afsluiter vierden we feest. Ieder 
groepje had iets voorbereid voor het buurtfeest. Een groep 
maakte een modeshow, een groepje deed een dansje, een 
groepje presenteerde en liet ons proeven van de lekkere 
muntthee, een groepje vertelde over de dierbare dingen 
van de personen uit hun huis en een laatste groepje liet ons 
proeven van het lekkere bananenbrood dat ze zelf had-
den gemaakt. Het bananenbrood viel bij iedereen in de 
smaak, maar de muntthee viel bij sommigen niet echt 
mee. Het was een heel leuke 
ervaring.  
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Het zesde leerjaar  

 
 

Op 22 februari nam het 6de 
leerjaar deel aan de boeken-
quiz in de Middenschool 
Groenhove. 
Ze keerden terug met liefst 2 
prijzen! Ze wonnen de boeken-
quiz én de prijs van 
de toelichting  bij onze prach-
tige joker die Khaoula heeft 
gebracht.  
We verdienden dus 2 bekers! 
Een enorme prestatie voor de 
leerlingen van het 6de!  

educatieve milieuboottocht 
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Menu september 2017 
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M A A N DA G 

  

  
D I N S D A G 

  
D O N D E R D A G 

  
V R I J D A G 

28/08 

  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

29/08 

  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

31/08 

  
  
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  
  

01/09 

Aspergesoep 

Cordon bleu (1,7) 

Ajuinsaus (1,7) 

Erwtjes 
Aardappelen (14) 

dessert 

04/09 

Kervelsoep 

Kipfilet (7,10) 

Champignonsaus 
(1,7) 

Appelmoes 
Aardappelen (14) 

dessert 

05/09 

Bloemkoolsoep 

Balletjes (1) in toma-
tensaus (1,7,10) 

Tomatenblokjes 
Mayonaise (3,10) 

Frietjes 
dessert 

07/09 

Broccolisoep 

Braadworst (1) 

Witte boontjes in to-
matensaus (1) 

Aardappelen (14) 

dessert 

08/09 

Tomatensoep 

Gegratineerde ham 
(7,9) 

Kaassaus (3,7,9) 

Spirelli (1) 

dessert 

11/09 

Waterkerssoep 

Slavink (1,3,9,10) 

Vleesjus (1,3,7,9) 

Worteltjes 
Aardappelen met 
botersaus en peter-
selie (10,14) 

dessert 

12/09 

Tomatensoep 

Vol au vent (1,7) 

Sla 

Mayonaise (3,10) 

Frietjes 
dessert 

14/09 

Bloemkoolsoep 

Spaghetti (1) 

Worteltjes 
Bolognaisesaus 
(1,7,10) 

dessert 

  

15/09 

Courgettesoep 

Gebakken visfilet 
(1,4) 

Broccoli 
Puree (6,7,9,10,14) 

dessert 

  
  

18/09 

Groentensoep 

Kippengyros 
(1,7,9,10) 

Ijsbergsla 

Rijst (1,3) 

dessert 

19/09 

Kervelsoep 

Stoverij (1,7,10) 

Peertjes 
Mayonaise (3,10) 

Frietjes 
dessert 

21/09 

Aspergesoep 

Hamburger (1) 

Mosterdsaus (1,7) 

Spinazie (1,7) 

Aardappelen (14) 

dessert 

22/09 

Tomatensoep 

Lasagne (1,3,7) 

dessert 

25/09 

Pompoensoep 

Kalkoenschnitzel 
(1,10,14) 

Jagersaus (1,7) 

Erwtjes en wortelen 

Aardappelen (14) 

dessert 

26/09 

Wortelsoep 

Witte worst (1,3,7) 

Geraspte worteltjes 
Mayonaise (3,10) 

Frietjes 
dessert 

  

28/09 

Waterkerssoep 

Gehaktschotel (1) 

Bechamelsaus (1,7) 

Bloemkool 
Puree (6,7,9,10,14) 

dessert 

29/09 
 

Pedagogische stu-
diedag 


