
                   

Beste ouders 
 
 
 
Het zou fijn zijn als u dit Drefoblad zou willen lezen… wel een hele boterham! 
 
Zondag startte een nieuw kerkelijk jaar met de ADVENT . 

 
In de klas brengen we sfeer met een adventshoekje en werken we het jaarthema 
‘Handen vol hoop’ verder uit. In de klas is er elke week een aangepast gebedje met een 
klasgesprek over de vraag van de week en een schrijfmomentje op een papieren hand. 
Vragen die aan bod komen zijn: ‘Wat is blij nieuws voor jou?’, ‘Wat kan jij doen om vrede te 
brengen?’ en ‘Hoe ga jij je handen gebruiken om hoop te brengen?’ . Op de kerstviering 
brengt iedereen zijn beschreven papieren handje mee … 
  
Op vrijdagvoormiddag 20 december vieren we het kerstgebeuren met de hele school. 
‘Handen vol liefde… handen vol hoop’ is het thema van de viering. 
Gezellig bij elkaar in onze sfeervol aangeklede eetzaal. Om het nog gezelliger te maken 
mogen de kinderen een dekentje of een kussentje meebrengen. ’t Wordt deugddoend!  
  
Krijgen onze kinderen ook thuis kansen om naar KERSTMIS  toe te leven?  
 
 

Even terugblikken … 
 
 
GROOTOUDERS 
 
Naar aanleiding van de week van de senioren organiseerden we op vrijdag 22 november een 
GROOTOUDERSFEEST met optreden van onze leerlingen waarmee we als school ook onze 
dankbaarheid willen uitdrukken voor alles wat grootouders doen en betekenen voor hun 
kleinkinderen. Ongeveer 450 grootouders genoten in de voor- of namiddag met volle teugen 
van ‘Wat als … Ter Dreef z(w)ingt’. De rode draad in het verhaal was een totale verrassing 
voor mij als directeur. Aangezien het mijn laatste schooljaar is, namen leerkrachten en 
leerlingen me bij de neus en was niet het verhaal van opa Jef en oma Mariette maar 
opa/meester Luc met pensioen. Er werd wat gegniffeld en gelachen met het uitbeelden van 
mijn school- en privéleven. Een directeur moet tegen een grapje kunnen en toegegeven … ook 
ik beleefde er plezier aan. Alle kinderen en leerkrachten gaven het beste van zichzelf.  



                   

Na het spektakel kregen alle grootouders lekkere koffie of een drankje aangeboden. De 
cupcakes met roosje smaakten heerlijk. Nadien werd er op de speelplaats nog gedanst en een 
prachtig liedje gezongen ‘Ik geef je een roosje’. Meester Toon begeleidde op de guitaar. 
 

Ik geef je een roosje mijn oma (opa). 
Ik geef je een roos elke dag. 

Want ik hou van jou tot aan de maan en terug. 
Nog een knuffel, een zoen en een lach. 

 
De grootouders gingen naar huis met een witte roos, gekregen van hun kleinkinderen. Uit de 
vele positieve en bemoedigende reacties bleek dat de oma’s en opa’s zeer tevreden waren. 
Dank aan de kinderen en het personeel voor hun inzet en het resultaat.  
 
Onze eersteklassers brachten een bezoek aan het WZC Ter Stelten. Na een leerrijke 
rondleiding deelden zij hun tekeningen uit aan de bewoners. Mensen blij maken… tof hé!  
 
In de maand november zijn de zesdeklassers ook gestart met hun project ‘woonzorgcentrum’. 
Op regelmatige basis doen zij daar vrijwilligerswerk: koffie bedelen, cakes en frietjes bakken, 
gezelschapsspellen spelen, gezellig bij elkaar zitten voor een babbeltje, liedjes zingen, 
zitgymnastiek, … Voor hen en voor de bewoners is dit elke keer weer een unieke ervaring.  
Dit project wordt volledig georganiseerd door onze zesdeklassers zelf in samenspraak met het 
animatieteam van het WZC Ter Stelten, onze goede buren. 
 
 
WIJNVERKOOP 
 
De 19de wijndegustatie-avond van vrijdag 15 november werd een heel gezellige en 
smaakvolle avond met veel proevers… een recordopkomst. Ook vóór en na de 15de mochten 
we nog heel wat bestellingen ontvangen, waarvoor tevens onze gemeende dank.  
Op zaterdag 14 december, tussen 10 en 14 uur, kan u, mits contante betaling (cash of 
Bancontact), uw bestelling afhalen in de eetzaal van de lagere school. Grote bestellingen 
(meer dan 400 euro) worden door de firma Goessens, na telefonisch contact, aan huis 
bezorgd. In naam van alle kleuters en leerlingen van Ter Dreef, nogmaals dank voor jullie 
steun aan onze speelplaatsprojecten ! 
   
 
M.E.G.A. 
 
In het zesde leerjaar is het preventieproject M.E.G.A. gestart. Mijn Eigen Goede Antwoord 
wil kinderen van het zesde leerjaar een aantal sociale vaardigheden aanleren om zich 
weerbaarder op te stellen als ze geconfronteerd worden met legale (alcohol, tabak, 
geneesmiddelen) of illegale middelen (drugs, agressie, groepsdruk, stress, pesten, 
cyberpesten,…). Bij dit project werken de lokale politie, de gemeente en de school samen. 
Onze leerlingen kregen in november reeds 1 les van de politie, in januari de 2de. Samen met 
de leerkracht volgen er nog een aantal sessies met een toneelstuk en een fuif op het einde van 
het schooljaar als apotheose.  
 
 
WEET WAT JE EET! 
 
In het derde leerjaar werd er gewerkt rond dit thema. 



                   

De kinderen onderzochten hun eigen eetgewoonten en maakten kennis met de nieuwe 
voedingsdriehoek én de bewegingsdriehoek. Ze ontdekten de 5 smaken door heel wat 
voedingsmiddelen te proeven. Het is belangrijk dat uit de donkergroene en lichtgroene vakken 
veel gegeten wordt. Naast ‘gezond eten’ is ‘beweging’ ook heel belangrijk. Ze leerden over 
tafelmanieren en pasten deze toe in een gezond ontbijt op school, dat plaatsvond op woensdag 
27 november, aangeboden door de school. Gezond en heel lekker! 
 
 
 
WIJ VIEREN FEEST! 
 
Met 2 filmpjes van Zwarte Piet die ’s nachts in de school kwam piepen en deugnieterij 
uithaalde, kwamen we ook te weten dat Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten naar Ter Dreef 
willen komen. 
 
Op vrijdag 6 december verwachten wij de Sint en zijn gevolg om 9 uur in de dreef.  
In de voormiddag gaat de Sint naar de kleuterschool. In de namiddag verwachten wij hem in 
de lagere school. Hopelijk hebben zij ook wat snoepgoed en leuke klasgeschenken mee. 
 
Onze jongsten op school werken veel rond het thema ‘Sinterklaas’. 
 
Onze eersteklassers trokken op maandag 2 december naar de stad Sint-Niklaas waar ze door 
een Zwarte Piet een rondleiding kregen in ‘het Huis van de Sint’. Ze leerden op de daken 
lopen zoals de echte Pieten. Ze gingen ook fijn spelen in Pretland. 
 
Op dinsdag 19 november bezochten de sloebers bakkerij Van Hoeck, waar ze zelf speculaas 
maakten. Ze kregen ook andere lekkere dingen mee naar huis…njam njam.  
Dankuwel bakker Jeroen! 
 
Op dinsdag 28 januari trekken onze tweedeklassers met de trein naar het Speelgoedmuseum 
in Mechelen. Ze ontdekken er heel veel speelgoed van vroeger, nu, hier en elders en krijgen 
natuurlijk ook de kans om zelf te spelen. De tentoonstelling ‘Barbie: 60 jaar modemuze’ 
zullen zeker de meisjes weten te waarderen. 
 
 
 

Wat wij nog verwachten … 
 
 

• Dat het mag groeien… 
Op maandag 2 december trokken onze vierdeklassers naar onze vriendelijke buurman 
Stefaan Van Assche. Op maandag 9 december trekken ze naar ‘het Gezonde 
Plukveld’ van Luc Robberechts om te kijken hoe grondwitloof wordt geteeld. Bij 
beide bedrijven leren ze het telen van witloof  kennen, het bewaren en klaarmaken voor 
de veiling. Proeven mogen ze ook! Dankuwel!  
In de klas bootsen ze het groeiproces na. Wellicht kunnen ze nog voor de kerstvakantie 
oogsten en iets lekkers klaarmaken. 

 

• Proevenperiode voor de leerlingen van het vierde tot het zesde leerjaar van dinsdag 3        
tot en met vrijdag 13 december. Van de klastitularis kreeg u een proevenschema.  

            Goede moed aan kinderen, ouders en leerkrachten. 



                   

• Op initiatief van GTSM brengen onze zesdeklassers een bezoek aan de school in de 
Stationsstraat met 5 interessante workshops: eigen ontwerp uitsnijden met de 
laserprinter, initiatie programmeren Lego Mindstorms robots, demonstratie met drones 
en uitwerken van chemische proefjes (zelf slijm en hologram maken), 3D tekenen en 
een eigen ontwerp uitprinten met de 3D-printer, een veiligheidsarmband maken (incl. 
solderen) met LED-lichtjes. Dit gaat door op donderdag 12 december in de namiddag. 
Interessant en leuk! 

 
• Trefbaltornooi  voor het derde leerjaar (voormiddag) en het vierde leerjaar 

(namiddag) in de sporthal in de Dendermondestraat op maandag 16 december samen 
met onze collega’s van Rinkeling en Sint-Donatus. 
 

• Net als vorig jaar gaan de vierdeklassers “een lichtje voor een ander zijn” door de 
bewoners van het WZC Ter Stelten een zalig Kerstmis te gaan wensen met een 
zelfgemaakt kaartje en een kerstlied.   
 

• Verkoop van de resultaten van de actie ‘Ketnet Brandt Weer-Brigade’  voor de 
Warmste Week op dinsdag 17 december van 15.45 tot 16.30 uur in onze eetzaal. Ook 
ouders, grootouders en sympathisanten zijn welkom. Graag muntstukken meebrengen! 
Dit jaar kozen we op voorstel van leerlingen voor de ALS-liga en voor het 
Opvangcentrum van vogels en wilde dieren in Malderen. Dank aan de vele ouders 
en grootouders om te knutselen, te koken, te bakken, … (zie ook afzonderlijke brief en 
affiches in de school en aan de schoolpoort). 
 

• Onze preventieadviseur Kenny Nuyts geeft op woensdag 18 december in het  
5de  leerjaar een sessie rugschool. Dit is een mooie aanvulling op de lessen over het 
geraamte. De leerlingen leren verantwoord omgaan met hun rug en houding.  

            Ze wegen ook hun schooltas en denken na of ze echt al dat gewicht moeten meenemen  
            van school naar huis en terug. 
 
• Op donderdagnamiddag 19 december hebben onze meters en peters van het 1ste en 

6de leerjaar een fijn momentje. Samen maken ze een leuk kerstknutselwerkje.  
 
 
• Vrijdag 20 december:  

 
In de voormiddag kerstviering en rapport.  
 
In de namiddag vieren we met de hele school onze secretaresse van het eerste uur, die 
met pensioen gaat op 1 januari 2020. Sinds de invoering van het ambt administratieve 
medewerker in het basisonderwijs in september 1982 heeft Greet Fies steeds het beste 
van zichzelf gegeven en hard gewerkt. Zij was steeds bereid en vriendelijk voor 
leerlingen, leerkrachten en ouders. Als directeur heb ik steeds veel steun aan haar 
gehad en zal haar echt missen. 
 
‘Het ga je goed Greet en geniet van je pensioen. ’t Is welverdiend!’ 
 
De school is uit zoals gewoonlijk, nl. om 15 uur! 
 
 



                   

       
• Kerstvakantie van maandag 23 december 2019 tot zondag 5 januari 2020. 
 

 
 

Een vriendelijke groet 
 
Namens het schoolteam 
 
Luc Ringoot 
Directeur  
 
 
 
 
 
 
     AANDACHT!   
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Aandachtspuntje 1:  ‘Surf eens naar …’ 
 
Surft u ook regelmatig naar onze website www.terdreef.org? Vooral de klasblogs per 
leerjaar zijn heel tof om met uw kind eens te bekijken en hierover een babbeltje te doen! 
 
 
 

 
Aandachtspuntje 2:  ‘Pierewierewit … van wie is dit?’ 
 
Naam op persoonlijke voorwerpen zoals potjes, drinkflessen en in kledingstukken en nu 
vooral in sjaals, mutsen en handschoenen vermijdt heel wat zoekwerk. 
 
Controleer regelmatig eens of uw kind toevallig niet iets draagt van een ander kind.  
De gevonden voorwerpen – en dat zijn er heel wat – die “zogezegd van niemand zijn” 
worden verzameld in de kast aan de hal tussen het 1ste en 4de leerjaar.  
Ook (groot)ouders mogen een kijkje komen nemen. 
 
 

 
Aandachtspuntje 3:  ‘Recycleer je mee?’ 
 
Graag nog even herhalen dat wij nog steeds inktpatronen en batterijen inzamelen. 
Wij krijgen hiervoor van Recyca en Bebat punten die wij kunnen ruilen voor didactisch 
materiaal. 
 


