
 

 

 

 

5 april 2019 

 

Lente 

 

Wij wensen iedereen een fijne en deugddoende paasvakantie! 

Het schoolteam 

 

Een blik op het laatste trimester... 

- maandag 22 april: Paasmaandag (géén school) 

- woensdag 24 tot en met vrijdag 26 april: Goudzoekersklassen 1ste graad 

- zaterdag 27 april: Plantendag 

- woensdag 1 mei: Dag van de Arbeid (géén school) 

- woensdag 8 mei: Oudercontact Kleuterschool 

- donderdag 9 mei: Oudercontact Kleuterschool 

- zondag 12 mei: Moederdag 

- maandag 13 mei tot en met vrijdag 17 mei: Zeeklassen 3de leerjaar 

- maandag 20 mei tot en met vrijdag 24 mei: Bosklassen 3de graad 

- maandag 20 mei: Ouderraad om 20.15 uur 

- woensdag 22 mei: Kijkdag van 10.30 uur tot 11.30 uur 

- woensdag 29 mei: Pedagogische Studiedag (géén school) 

- dinsdag 4 juni: Oudercontact Lagere school 

- woensdag 5 juni: Oudercontact Lagere school 

- zondag 9 juni: Pinksteren + Vaderdag 

- maandag 10 juni: Pinkstermaandag 

- zaterdag 22 juni: Kinderfuif 

- zondag 23 juni: Vlaamse Kermis 

- maandag 24 juni: Facultatieve Verlofdag (géén school) 

- woensdag 26 juni: Fietsenrace (instapklas en 1ste kleuterklas) 

 



 

- donderdag 27 juni: Receptie 6de leerjaar 

- vrijdag 28 juni: Eucharistieviering - Receptie 3de kleuterklas - Rapport (tot 12.00 uur) 

 

U wenst in te schrijven voor het volgende schooljaar (2019-2020) 

Vanaf 23 APRIL 2019: Reguliere inschrijvingsperiode voor alle kinderen 

Het schoolbestuur legt op voorhand vast hoeveel plaatsen ze reserveert voor indicator- 
leerlingen en hoeveel voor niet-indicatorleerlingen. 

Uw kind kan worden ingeschreven zolang er plaatsen vrij zijn binnen de groep waartoe 

het behoort 

Als u één of meerdere hokjes kan aankruisen, behoort uw kind tot de groep indicator- 
leerlingen. 

Als u geen enkel hokje kan aankruisen, behoort uw kind tot het niet-indicatorleerlingen. 

❏ Kinderen uit uw gezin hadden vorig jaar recht op een schooltoelage. 
❏ Mama heeft geen diploma of studiegetuigschrift van het secundair onderwijs. 

→ U kan inschrijven op alle schooldagen vanaf 23 april 2019. 

 

Gelieve het rijksregisternummer van je kind mee te brengen (Je kan dit vinden op de Kids-ID 
of een verzekeringskaart van de mutualiteit). 

 

Nieuws uit de klassen 

 
Spoor 6 maakt van onze gymzaal een sprookjestroep! 

 
Donderdag voor de krokusvakantie 
hadden we voor de zesde keer op rij, 
bezoek van het Theater van Spoor 6. 
Dit jaar brachten ze een een 
toneelvoorstelling waar we kennis konden 
maken met de bekendste sprookjes van 
de gebroeders Grimm. 
Waar zijn de kabouters van Sneeuwwitje 
gebleven? 

Hoe ging het verhaal van Roodkapje ook al weer? 
Oei… PAS OP! De heks van Hans en Grietje loopt 
hier ook rond in het sprookjesbos! 
Gelukkig kunnen de nichtjes van de gebroeders 
Grimm ons vlekkeloos door het sprookjesbos heen 
leiden. 
We hebben gelachen, gegierd en aan dansen en 
zingen was er ook geen gebrek. 
Onze kleuters hebben alvast genoten van een leuke 
voormiddag! 



 

 
Er zit muziek in. 

 

In onze kleuterschool genieten we van het bezig zijn met muziek en op die 
manier kan ieder kind zich muzisch 
ontwikkelen. 

In iedere klas worden er liederen 
gezongen en muziek beluisterd, maar er 
gebeurt nog o zoveel meer!  

Bij de jongste kleuters is het echt 
beleven. We ontdekken geluiden uit de 
vertrouwde omgeving en typische 
klanken. We oefenen onze stem met 
stemvormende spelletjes. Er wordt geëxploreerd met instrumenten en allerlei 
materialen. Ook muzikale tegenstellingen zoals muziek-geen muziek en vlug en 
langzaam komen aan bod. 

Bij de oudere kleuters wordt het muziek ontdekken uitgebreider. Er wordt 
gemusiceerd met de stem. Ze ervaren ritme en maatgevoel, ze gaan samen 
dansen. De muzikale tegenstellingen zoals hoog-laag, luid-zacht, kort-lang en 
staccato en legato worden verworven. Er ontstaan heuse kleuterorkesten die 
hun eigen partituren hebben gemaakt en ze ook spelen.  

 
 

 
Het tweede leerjaar naar de drukkerij! 
 
Wij zijn met onze klas naar drukkerij Van der Poorten geweest. Dat komt omdat we               
over boeken leren. 
‘s Morgens vroeg vertrokken we met de bus. Toen we aankwamen, wachtte Filip ons              
op. Hij gaf ons een grote rondleiding in heel de drukkerij. We zagen mensen aan               
computers werken, pixels op papier met een loepje, grote stapels papier, … Maar             
het leukste waren de grote machines om te drukken, snijden, nieten en lijmen.  
Het was een leerrijke en leuke uitstap. We weten nu ook dat alle kleuren met blauw,                
geel, rood en zwart gemaakt worden.  
Oh ja, we zijn ook heel flink geweest :) 

Geschreven door 2B 



 

 
Nieuw leven in het derde leerjaar! 

 
Dat kinderen groot en klein van diertjes houden is geen verrassing meer. In 
het derde leerjaar ontdekken kinderen hier heel veel rond. Het proces van ei 
tot volwassen dier lijkt ook dit jaar wel weer de rode draad doorheen het 
schooljaar.  
Eitjes van wandelende takken worden zorgvuldig bevochtigd zodat na drie 
maanden tijd deze fantastische insecten uitgroeien tot mini wandelende 
takken van amper 1 centimeter groot. 
De verzorging nadien in de klas geeft de kinderen de kans om dagelijks de 
noodzakelijke verantwoordelijkheid te nemen.   
 
Naar jaarlijkse traditie zijn er ook dit jaar terug 
kuikentjes geboren in het derde leerjaar. 
Aangezien we een oude (maar goede!) 
broedmachine hebben moesten de kinderen 

drie weken lang de eitjes 
drie keer per dag 
zorgvuldig omdraaien, 
ook op zaterdag en 
zondag! De temperatuur 
hielden ze ook 
nauwlettend in het oog. 
De ideale temperatuur ligt op 37,6 graden Celsius, de 
thermostaat van de machine moest geregeld handmatig 
aangepast worden. Een hele klus maar eentje die zeker 
de moeite waard is, zeker als je de geweldige reacties op 
de kinderen hun gezicht ziet! 
 

Ook de weg van kikkerdril tot kikker beleven de kinderen vanop de eerste rij!  



 

 

Week tegen Pesten 

De week voor de krokusvakantie stond in teken van de Week tegen Pesten. Elke dag was er 
wel iets te beleven. Op maandag werden alle kinderen door de leerlingen van de 
leerlingenraad onthaald. Iedereen kreeg 4 stippen op de hand getekend.  

 

Maandag- en dinsdagmiddag konden alle kinderen aan het kunstwerk werken. 
Donderdagmiddag werden er spelletjes gespeeld en vrijdag sloten we de week af met een 
toneeltje. Gedurende de hele week kregen de kinderen groene kaarten als ze fijn aan het 
samen spelen waren, iemand hielpen, …  

 

Wist-je-datjes uit de kleuterschool 

 
Wist je dat: 

● het grootouderfeest een heel groot succes was? 
● er leuke materialen zijn toegekomen om te werken rond ‘verkeer’? 
● onze lieve juf Hilde met pensioen gaat in juni? 
● de kindjes van de derde kleuterklas elke maand naar de bib 

gaan? 
● onze paasmandjes gevuld worden met lekkere eitjes? 
● ook de kleuters allemaal goed mee gewandeld hebben tijdens de 

vastenvoettocht? 
● de kleuters van de derde kleuterklas één donderdagnamiddag 

per maand hoekenwerk kunnen meedoen in het eerste leerjaar? 
● we het heel fijn vinden dat zoveel kindjes op tijd op school zijn? 
● carnaval een knotsgek verkleedfeest blijft, elk jaar opnieuw? 
● het circus langskwam bij meester Johan en juf An? 

 



 

Familienieuws  

 

Overlijdens 

- de grootmoeder van Matts (klas juf An E.) en Arwen (klas juf Bieke en juf Katrien). 
- de grootmoeder van Flore (meester Lieven), Merle (juf Ragna) en Ada (meester 

Johan). 
- de grootmoeder van juf Inneke. 
- de overgrootvader van Lander (juf Sofie). 

 

Wij wensen de families veel sterkte toe. 

 

Geboortes 

- Matthijs (klas juf An U.) werd voor de tweede keer groot broer. Welkom Daan! 
- Juf Marina werd grootmoeder van Lois. 
- Céleste (klas Christine en Anneleen) werd voor de tweede keer grote zus. Deze keer 

kreeg ze een zusje genaamd Lucie.  
- Juf Stefanie kreeg een tweede dochter. Welkom Nel! 
- Juf Maggy werd voor de tweede keer grootmoeder. Zij verwelkomt Feline in de 

familie. 
- Ook juf Ingrid werd grootmoeder. Zij verwelkomt Suze in de familie.  

 

Van harte proficiat! 

 

Niet vergeten!!! 

 

Na de paasvakantie start het knikkerseizoen! Tijdens de eerste week zullen de afspraken 
zeker nog eens herhaald worden in je klas! 

 

 

 



 

 

Klok in de kapel van de Sint-Pietersschool te Korbeek-Lo (Bierbeek) 

 
Adres: Kloosterstraat 2 3360 KORBEEK-LO 

De inventarisatie werd uitgevoerd door Werner Wouters en oud-leraar van de school Jan Bex. 

De klok hangt in de dakruiter van de voormalige kapel van de school. Ze kan niet meer geluid 
worden, tussen het oorspronkelijke gewelf en de vloer is immers een vals plafond 
aange-bracht, de klok is daardoor niet meer verbonden met het luidtouw. 

    
     De dakruiter                          De klok in onderaanzicht                    De klok in haar geheel  
 

De klok is anepigraaf, een zogenaamde atelierklok. Dit betekent dat de klok werd gegoten om 
de voorraad van de gieterij aan te vullen zodat aan een eventuele vraag later kon voldaan 
worden. Zulke reserveklokken werden gegoten in perioden van verminderde vraag en dragen 
zelden decoraties in de vorm van teksten of afbeeldingen.  

De versieringen op deze klok beperken zich tot gietringen maar door hun groot aantal (15!) 
maken ze de klok toch speciaal. Vlak onder de schouder zijn er twee gietringen. Iets lager is 
er een reeks van drie ringen waarvan de onderste dikker is dan de andere twee. Op het 
midden zijn er twee met de onderste dikker. Boven de faussure, de hoogte waar de klepel de 
klok raakt, zijn er vijf gietringen aangebracht met de bovenste en de middelste dikker. 
Tenslotte zijn er nog drie sierringen te vinden op de lip van de klok.  

De klok is in prima conditie zoals opvalt wanneer men de lip langs onder bekijkt.  

De klok is 24 cm hoog en heeft een doormeter van 33 cm. De lipdikte is 2,4 cm. 

 

Jef L. Teugels & Werner Wouters 

 

 

 

  



 

 

Ouderraad 

 

Het is al even geleden maar toch wenst de ouderraad 
iedereen graag te bedanken die aanwezig was op de 
kaas- en wijnavond. Het werd een gezellige avond! 

We konden genieten van heerlijke kazen of van de 
mooie vleesschotel. De nieuwe locatie van de kaas en 
wijnavond was heel geslaagd. Het Salco heeft niet 
alleen heel veel voorbereidingsruimte maar ook de 
zaal was gezellig en er was voldoende speelruimte 
voor de kinderen. Ook bedankt aan alle helpers om er 
een geslaagde avond van te maken. 

 

Ook dit jaar was onze wijnverkoop weer een succes! Er stonden een aantal nieuwe wijnen op de 
menu naast vele vertrouwde namen. Hopelijk hebben jullie kunnen genieten tijdens de feestdis van 
deze wijnen! 

De opbrengst van deze 2 activiteiten was ten voordele van een nieuwe glijbaan. 

Hartelijk dan aan de helpers van dienst en natuurlijk ook een dankjewel aan alle deelnemers om 
aanwezig te zijn! 

Ook de wafelverkoop was een succes!  

Om de school extra te ondersteunen om de transportkosten 
van de schoolreizen – die alsmaar duurder worden – te helpen 
financieren heeft de ouderraad beslist om ook dit jaar een 
wafel- en truffelverkoop te organiseren. 

Het streefdoel was om het minstens even goed te doen als 
vorig jaar en dus minstens 1400 dozen of zakjes te verkopen. 

Iedereen hartelijk dank hiervoor en hopelijk hebben ze meer 
dan gesmaakt! 

En last but not least: Op 27 april start de lente pas echt met onze jaarlijkse plantendag in de 
Kloosterstraat.  We nodigen jullie uit om naar hartelust bloemen en planten in te slaan, een drankje 
te nuttigen bij een streepje muziek, een lekkere hamburger binnen te steken of gewoon om de 
gezelligheid van de dag op te snuiven. Op de volgende pagina vinden jullie nogmaals de affiche. 

 

 
 

   



 

PLANTENDAG 
Georganiseerd door en ten voordele van de 

Sint-Pietersschool te Korbeek-Lo. 
 

Zaterdag 27 april 2019 
 

10.00 - 17.00 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Kloosterstraat 

Korbeek-Lo 
 

Vaste planten, waterplanten, 
heesters, éénjarigen, kruiden, 

vergeten groenten... 
 

Info: 0496/17.83.84 
Inkom: € 2 / kinderen (tot 12j) gratis 

 

Gratis ruime parking aan garage Van Rompaey. 
 
 

Niet op de openbare weg gooien. 


