
                   

 
                                                                                     JANUARI - FEBRUARI 2017 
 
 
Beste ouders, 
 
 
Vooreerst wil ik ieder van u een nieuwjaarsgroet brengen voor een gezond en gelukkig 2017. 
Weet dat het ganse schoolteam ook dit jaar ten dienste wil staan van uw kinderen. 
Dank voor het vertrouwen. Ik hoop dat ik ook op u kan rekenen om er in Ter Dreef een fijn, 
leerrijk en deugddoend 2017 van te maken met en voor alle kinderen. 
Uw persoonlijke suggesties zijn steeds welkom. 
 

Even terugblikken ... 
 

• Op maandag 9 januari kwam het kriebelteam weer in actie. De hoofden van de leerlingen 
werden op luizen gecontroleerd. Heel wat ouders hadden ervoor gezorgd dat het haar 
van hun kinderen netjes gewassen en gekamd was, waarvoor onze dank. Gelukkig werden 
er geen kriebelbeestjes gevonden, enkel oude neten. 

 

• “Driekoningen” en “Lieve mensen, ik wens je een gelukkig nieuw jaar. Leg wat in mijn 

mandje, daarvoor zeg ik je dank je” zongen onze eersteklassertjes  mooi verkleed als 
koning in de kleuterschool, bij de meters en peters van de zesde klas, maar ook in het 
woonzorgcentrum Ter Stelten. Dit werd geapprecieerd. 

 

• Project ‘Geldweg’ in het 4de leerjaar, in samenwerking met de sociale dienst van het             
OCMW Merchtem op maandagnamiddag 16 januari voor 4A en op dinsdagnamiddag  

 17 januari voor 4B. Jong geleerd is oud gedaan! 
 “Geldweg wil lagere schoolkinderen van jongs af aan op een speelse en creatieve manier 
 sociaal vaardiger maken in het omgaan met geld. Geld uitgeven betekent keuzes maken. 
 Geldweg wil jongeren de nodige financiële bagage meegeven om op een bewuste manier 
 door het leven te stappen.” 
 

• Trefbaltornooi voor het 3de en 4de leerjaar én netbaltormooi voor het  5de en 6de 

leerjaar op woensdagnamiddag 18 januari in de gemeentelijke sporthal van Merchtem.  
              Dit is een SVS-activiteit voor de reeds ingeschreven leerlingen. 
 

• Leerlingenraad op donderdag 19 januari om 12 uur in het vergaderlokaal. 
Verslagen van deze belangrijke bijeenkomsten kan u steeds lezen op onze website. 

 

 



                   

Wat wij verwachten … 
 

• SPORTWEEK 

 
Van 23 tot 27 januari trekken onze vijfdeklassers op openluchtklassen naar het BLOSO-
sportcentrum Netepark in Herentals.  
 
Tijdens de ouderavond  van woensdag 18 januari om 20 uur kregen de ouders meer 
informatie over de doelstellingen en het programma van deze sportweek. Zij bekeken een 
beeldpresentatie over de voorbije sportweken en het moderne sporthotel. Vraagjes en  
probleempjes werden met de leerkrachten besproken.      
 
Op maandag 23 januari vanaf 8 uur kunnen de reiskoffers op de grote parking van de 
Dendermondestraat (achteraan de kleuterschool) in de autocar geladen worden.  
Onze vijfdeklassers verzamelen in de eetzaal en nemen om 8.30 uur afscheid van alle 
leerlingen, leerkrachten en hun ouders.  
 
Op de speelplaats geven zij de première van hun gloednieuw sportweeklied: 
 

 Melodie: “een beetje anders” van Niels Destadsbader.
 

Deze week gaan wij naar ergens anders  

Het programma is een beetje anders  

Meester en juffen zijn daar anders  

Op sportklassen ben ik blij  

 

Als ik opsta staan mijn koffers klaar 

Dan denk ik oh, 'k wou er al zo graag zijn  

We gaan er sporten de hele daaaaagggg  

Ja, ook ik schaaats een beetje van hier naar daar.  

Ik ga nu maar, samen zijn we helemaal klaar.  

 
Om 8.45 uur vertrekt de autocar dan naar Herentals! 
Vrijdag worden onze sportievelingen op school verwacht omstreeks 18 uur.  
De autocar zal terug op de grote parking komen.  

 Deze 43ste openluchtklassen worden wellicht weer een onvergetelijk gebeuren, samen  
 met de collega's van Rinkeling en Sint-Donatus.  
 

• Damiaanactie: 

 

              Campagneweekend van 27 tot 29 januari met als thema ‘Geef ze een duwtje in de rug’. 

 

Op dinsdag 31 januari komen Jef en Gerda De Ridder, animatoren van de Damiaanactie, 
 naar school. Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar krijgen per leeftijdscategorie de 
 multimediaprojectie van de nieuwe campagnefilm. Het 1ste en 2de krijgen hiervan in de 
klas een aangepaste versie. 
In de klas wordt, aan de hand van aangepaste werkbladen en de didactische koffer, de 
problematiek van lepra en tuberculose verwerkt en het leven van pater Damiaan in beeld 
gebracht. 
 
Wij verkopen een etui van 4 stiftjes aan de prijs van 6 euro ten voordele van de actie. 
Een vrijwillige bijdrage kan ook via uw kind aan de klastitularis bezorgd worden. 
 



                   

• Onze leerlingen van het zesde leerjaar krijgen op maandag 23 januari een gratis uitstap 
door het oudercomité aangeboden. Zij kozen zelf voor een namiddag in het zwem- en 

recreatiebad Olympos in Dendermonde. Deze activiteit kan de heimwee naar Herentals 
wat verzachten. 

 

• Samen met Ben de Bever zorgen onze derdeklassers voor een goede tandhygiëne.  
 De school sponsort via de CM een beker en tandenborstel. Ze leerden hoe je met een
 tandplakverklikker je tanden grondig kan poetsen. Nu is het aan hen om 2 maal per dag de
 tandenpoetskaart aan te vullen. Elke maand krijgt dit project een vervolg. 
 

• Op dinsdag 24 januari brengen onze vierdeklassers een bezoek aan het museum  
‘de school van toen’ in Gent. Dit sluit aan bij hun thema ‘de school vroeger en nu’. 

 

• N.a.v. het godsdienstthema symbolen brengen onze vierdeklassers een bezoek aan onze 
mooie parochiekerk. De kosters zullen hen een interessante rondleiding geven op 
donderdag 26 januari. Op maandag 13 februari brengen zij een bezoek aan de synagoge in 
Brussel. 

 

• In januari en februari zal Toeka ons verrassen met het aandachtspuntje ‘Lachen en 

genieten’.  

 

• Facultatieve verlofdag op maandag 30 januari. Er is geen opvang. 
 

• Op donderdag 2 februari maken onze derdeklassers een treinreisje heen en terug van 
Merchtem naar Dendermonde in het kader van hun WO-thema. 
 

• Op vrijdag 3 februari krijgen de laureaten van de poëziewedstrijd van Ter Dreef  
 ‘het podium’. Alle leerlingen van het tweede tot het zesde leerjaar namen deel aan deze 
 wedstrijd. Vrijwillige leerlingen en de klastitularis beoordeelden de gedichten gemaakt 
 door de leerlingen van een klas lager. De winnende gedichten worden voorgedragen of 
 voorgelezen voor alle leerlingen en leerkrachten van de school.   
 Musicerende leerlingen zorgen voor een aangename afwisseling. Iedere laureaat krijgt zijn 
 gedicht met een aangepaste afbeelding als herinnering. Deze gedichten zullen de muren 
 van onze school muzisch aankleden. 
 

• Dinsdagnamiddag 7 februari: toneelvoorstelling ‘Stand up in het verkeer’, een 
verkeerseducatief theater voor de 2de graad lager onderwijs aangeboden door de 
provincie Vlaams–Brabant in de Zandloper te Wemmel.     

 

• Pedagogische studiedag op woensdag  8 februari.  
              VRIJAF voor de leerlingen! Er is geen opvang. 
 

• Vrijdag 10 februari om 20 uur vindt opnieuw onze oud-leerlingenquiz plaats. Inschrijven 
kan via onze website: www.terdreef.org. 

 

• Tijdens de Vlaamse Week tegen Pesten van 17 februari tot 24 februari is er dit jaar speciale 
aandacht om het pesten samen aan te pakken. 

 
 

• Op vrijdag 17 februari nemen we deel aan ‘Dikke truiendag’. Met deze actie willen we de 
aandacht vestigen op ons energieverbruik. We willen de leerlingen bewust maken van de 



                   

relatie tussen ons energieverbruik en de klimaatopwarming. Dit doen we o.a. door de 
verwarming te verminderen in de klassen. We doen ook een oproep om op 17 februari 
met een gekke muts of zelfgemaakt hoofddeksel en/of sjaal naar school te komen. De 
gekste mutsen of hoofddeksels krijgen een vermelding met foto op onze website. 

 

• Onze eersteklassers werken rond het thema ‘sprookjes’. Samen met de kleuters van de 
derde kleuterklas doen ze een fijne muzische activiteit rond dit belangstellingspunt: 
vertellen, zingen, dansen, knutselen, voorlezen en uitbeelden. Tof! 

 

• Dinsdagnamiddag 21 februari: toneelvoorstelling ‘Roepie roepie’ in Asse voor het 6de 

leerjaar. 
 

• Individuele oudercontacten met rapport: woensdag 22 februari.  
Op dinsdag 14 februari krijgt u hiervoor een uitnodiging. 
 

• Vrijdag 24 februari:  Carnaval in Ter Dreef! 
 

 Alle leerlingen mogen verkleed naar school komen.     

          
 In de voormiddag carnavalschaatsen in Liedekerke. Verkleed trekken wij naar de ijspiste  
      van Liedekerke. Uiteraard verkleden wij ons op een manier die veilig is om te schaatsen. 
           Iedereen heeft handschoenen mee. De kostprijs van 8,50 euro wordt verrekend met de 
            maximumfactuur. 
 
            In de namiddag dansen wij in 2 groepen (1,2,3 en 4,5,6) op onze carnavalfuif. Ambiance  
             verzekerd. Kinderen die het wat rustiger aan willen doen, kunnen op de crea-zolder een  
             gezelschapsspelletje spelen. Van thuis meebrengen mag (geen computerspelletjes). 
 

• Krokusvakantie van maandag 27 februari tot en met zondag 5 maart.  
  

 
 Meester Luc is momenteel nog in ziekteverlof. We wensen hem een spoedig herstel toe! 
 

Een vriendelijke groet, 
 
 
Namens het schoolteam, 
 
Karin Meersman 
waarnemend directeur 
 

 
  
 
 


