
                   

 
                                                                                     JANUARI - FEBRUARI 2020 
 
 
Beste ouders 
 
 
Vooreerst wil ik ieder van u een nieuwjaarsgroet brengen voor een gezond en gelukkig 2020. 
Nieuwe wensen worden uitgesproken. Nieuwe hoop wordt geboren. 
Weet dat het ganse schoolteam ook dit jaar ten dienste wil staan van uw kinderen en dit met het 
verderzetten van het jaarthema ‘Handen vol hoop’. 
 
Laat ons verder dromen en werk maken van een school Ter Dreef 
waarin mensen elkaar toelachen, samen lachen, 
glimlachen vanuit een vertrouwen en geloof in elkaar, 
in het leven, in het samenleven 
en dit met de leuzes 
SAMEN SCHOOL MAKEN 
en SAMEN STERK. 
 
Dank voor het vertrouwen. Ik hoop dat ik ook op u kan rekenen om er in Ter Dreef een hoopvol, 
leerrijk en deugddoend 2020 van te maken met en voor alle kinderen. 
Uw persoonlijke suggesties zijn steeds welkom. 
 
 

Even terugblikken ... 
 

• Op maandag 6 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.  
 

• “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  bij de meters en peters van de zesde klas op maandag 6 januari. Nadien trokken 
ze samen met de derde kleuterklas naar het woonzorgcentrum Ter Stelten en Orchidee. 
Iedereen werd er vrolijk van! 
 

• De leerlingen van het derde leerjaar zijn het nieuwe jaar begonnen met het schrijven van 
een nieuwjaarskaartje. Omdat je zo een kaartje schrijft om iemand een plezier te doen, 
besloten ze om hun kaartje te versturen naar een onbekende. Het telefoonboek werd 
opengeslagen en elke leerling koos er willekeurig iemand uit. Nog fijner was dat ze ook 
heel wat wensen terugkregen! 



                   

• Damiaanactie: 

 

              Campagneweekend van 24 tot 26 januari met Nepal in de kijker. 
 

Op maandag 13 januari kwam directeur Jacques Ryon van de Damiaanactie naar onze 
school. Het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar kregen de multimediaprojectie van de nieuwe 
campagnefilm ‘Smiriti en Kamana, 2 meisjes in Nepal’ te zien met heel wat informatie erbij.  
In het 1ste en 2de leerjaar werd door de juf of meester over de persoon van pater Damiaan 
en de problematiek van lepra en tuberculose verteld. 
 
Wij verkopen een etui van 4 stiftjes aan de prijs van 7 euro ten voordele van de actie. 
Een vrijwillige bijdrage kan ook via uw kind aan de klastitularis bezorgd worden. 
Warm aanbevolen! 

 

• Trefbaltornooi voor het 3de en 4de leerjaar en netbaltornooi voor het  5de en 6de 

leerjaar op woensdagnamiddag 15 januari in de gemeentelijke sporthal van Merchtem.  
              Dit is een Moev-activiteit. 
 
 

Wat wij verwachten … 
 

• SPORTWEEK 

 
Van 20 tot 24 januari trekken onze vijfdeklassers op openluchtklassen naar het Sport 
Vlaanderen-sportcentrum Netepark in Herentals.  
 
Tijdens de ouderavond  van woensdag 15 januari om 20 uur krijgen de ouders meer 
informatie over de doelstellingen en het programma van deze sportweek. Zij bekijken een 
beeldpresentatie over de voorbije sportweken en de prachtige accommodatie. 
Vraagjes en  probleempjes worden met de leerkrachten besproken.      
 
Op maandag 20 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: “Meisjes” van # Like Me / Raymond van het Groenewoud 

 

 

Sportweek 
 

een kusje voor ik ga meneer 
de bus die staat al klaar meneer 

mmmm sportweek 
sportweek 

mijn mama mag niet mee, meneer 
ik geniet er dan voor twee, meneer 

magnifieke sportweek 
 

olalala schaatsen 
ik voel me in mijn sas 

 



                   

olalala sporten 
de kleertjes in de was 

ik hoef geen les te leren 
'k moet zelfs niet in de klas 

olalala sportweek 
Jah sportweek 

 
sportweek 

een week in herentals, meneer 
daar zingen wij nooit vals, meneer 

magnifieke sportweek 
sportweek 

we doen daar keiveel sport meneer 
de kamer wordt een stort meneer 

mmmm sportweek 
 

en als ik uit moet breken 
dat vind ik echt heel  top 

Herentalse codes 
ik los ze vlotjes op 
is er iets gesloten 

de sleutel in het slot 
olalala codes 

geen probleem 
 

Sint-Donatus, Rinkeling, Ter Dreef. 
Wij zijn daar samen, dat loopt nooit scheef. 

Zelfs als ons valies wel vijftig kilo weegt. 
 

Sint-Donatus, Rinkeling, Ter Dreef. 
Wij zijn daar samen, dat loopt nooit scheef. 
Zelfs als die jaloerse zus  geen brief schreef. 

 
 

 

 
 

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 46ste openluchtklassen worden wellicht weer een onvergetelijk gebeuren, samen  
 met de collega's van Rinkeling en Sint-Donatus.  



                   

• Onze leerlingen van het zesde leerjaar krijgen op maandag 20 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. 
 

•        Op maandag 20 januari brengt het vierde leerjaar een bezoek aan het museum  
‘de school van toen’ in Gent. Dit sluit aan bij het thema ‘de school vroeger en nu’. Vooral de 
les zoals 100 jaar geleden wordt boeiend en zal wellicht indruk maken. Op donderdag 30 
januari gaan ze naar het WZC Ter Stelten om bewoners te interviewen over hun schooltijd. 

 

• Op dinsdag 21 januari (2A en helft 2C) en op donderdag 23 januari (2B en helft 2C)  brengt 
elke klas van het tweede leerjaar een bezoek aan de brandweerkazerne van Londerzeel. 
Onze kinderen krijgen er een rondleiding en komen zo veel te weten over 
brandvoorkoming en de brandweer zelf. Dit bezoek krijgt ook een vervolg in de klas met 
EHBO-activiteit over brand- en schaafwonden en hoe ze te verzorgen. 
 

• Op uitnodiging brengt het 3de lj. op woensdag 22 januari en het 5de lj. op woensdag 29 
januari een bedrijfsbezoek aan Grega in Buggenhout. Interessant en lekker! 
 

• Maandag 27 januari: facultatieve verlofdag. 
 

• Onze tweedeklassers trekken op dinsdag 28 januari met de trein naar het 
Speelgoedmuseum in Mechelen. In de tentoonstelling ‘Het LEGOblokje: 60 jaar creatief 
bouwplezier’ ontdekken ze hoe het bouwblokje reeds verschillende generaties lang 
inspireert tot fantasierijke bouwwerken. Naast LEGO ontdekken ze er nog heel veel ander 
speelgoed van vroeger en nu, van hier en elders …zoals de tijdelijke tentoonstelling van 
‘Barbie: 60 jaar modemuze’. Uiteraard krijgen ze ook de kans om zelf te spelen. 

 
• Gedichten maken, spelen met letters, goochelen met woorden. In Ter Dreef houden we er 

al jaren van… 
Op vrijdag 31 januari 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 (met  
               schuilnaam) gemaakt door de leerlingen van een klas lager. De winnende gedichten  
               worden voorgedragen of voorgelezen voor alle leerlingen en leerkrachten van de school.   
 Drefo en zijn vrienden zorgen voor een aangename afwisseling. Iedere laureaat krijgt 
               zijn gedicht met een aangepaste afbeelding als herinnering. Top! 
  

• Pedagogische studiedag op woensdag  5 februari.  
              VRIJAF voor de leerlingen! Er is geen opvang. 
 

• Onze eersteklassers werken rond het thema ‘sprookjes’. Samen met de kleuters van de 
derde kleuterklas doen ze een fijne muzische activiteit rond dit belangstellingspunt.  
Op donderdag 6 februari maken ze een peperkoekenhuisje. Leuk en lekker! 
 

• Leerlingenraad op maandag 10 februari om 12 uur in de boomhut. 
Verslagen van deze  bijeenkomsten kan u steeds lezen op onze website. 
 

• Op maandag 10 februari brengen onze vierdeklassers een bezoek aan de 
volkssterrenwacht MIRA in Grimbergen. Dit sluit aan bij het thema ‘Ik word weerman’. 



                   

• Dinsdagnamiddag 11 februari: theatervoorstelling ‘Raspoetin’ door Theater Tieret in CC 
Asse voor het 6de leerjaar. 
 

• Op dinsdag 11 februari nemen we deel aan ‘Dikketruiendag’.  Het thema van dit jaar is  
               ‘Breng leven in je tuin … Meer diversiteit helpt het klimaat’. We willen de leerlingen bewust  
               maken van milieu en klimaat. Dit doen we o.a. door de  verwarming te verminderen in de  
               klassen. Graag dikke trui en muts. Met een  winterzoektocht hebben we aandacht voor  
               biodiversiteit en verkeersveiligheid.  
               De kinderen kunnen die dag ook een stickertje verdienen op hun Octopus-kaart.  
 

• Dinsdagnamiddag 18 februari: theatervoorstelling ‘Het ding en ik’ door Tim David, Jakob 
Verstichel,  Riet Muylaert en  Anastassya Savitsky  in CC Asse voor het 2de leerjaar. Een 
mooie kindervoorstelling gebaseerd op het prentenboek van Shaun Tan. 
 

• Op dinsdag 18 februari gaan de zesdeklassers in de namiddag naar de Doebeurs in Leuven. 
Vertrek om 12.30 uur. Terug op school om 16.15 uur. Ze volgen daar enkele workshops 
i.v.m. beroepen die hen erg interesseren. De keuze is heel uitgebreid zodat iedereen zeker 
van zijn droomberoep kan proeven.  

 

• Individuele oudercontacten met rapport: woensdag 19 februari.  
Sommige klassen ook al op dinsdag 18 februari.  
Op dinsdag 11 februari krijgt u hiervoor een uitnodiging. 
 

• Vrijdag 21 februari:  Carnaval in Ter Dreef! 
 

 Alle leerlingen mogen verkleed naar school komen.  Graag ook iets van fluo aan!  

          
 In de voormiddag carnavalschaatsen. 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 wordt verrekend met de 
            maximumfactuur. 
 
            In de namiddag starten we met optredens van vrijwilligers uit het 6de leerjaar.  
               Nadien is er de welbekende carnavalfuif.  
               Ambiance verzekerd … daar zorgen onze DJ - meesters voor.  
               Kinderen die het wat rustiger aan willen doen, kunnen op de crea-zolder een   
               gezelschapsspelletje spelen.  Van thuis meebrengen mag (geen computerspelletjes). 
 
               Voor het 3de jaar op rij sluiten onze kinderen van het 1ste en 2de leerjaar aan bij de  
               jaarlijkse carnavalstoet van de kleuterschool. Ouders, grootouders, sympathisanten … 
               zijn welkom in de dreef.  (uitnodiging volgt!) 
 

• Krokusvakantie van maandag  24 februari tot en met zondag 1 maart.  
 

• Op dinsdag 3 maart komt de schoolfotograaf langs. (Meer info in apart briefje volgt.) 
 

 Een vriendelijke groet 
 
Namens het schoolteam 
Luc Ringoot 
Directeur  


