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#wist-je-dat ...

... het tweede leerjaar een nieuw schoolbord
kreeg?

 
In het tweede leerjaar van juf Greet werd vorige vrijdag
een nieuw digitaal schoolbord geïnstalleerd. Het oude
smartboard werkte al een tijdje niet meer naar
behoren, dus was het tijd voor iets nieuws. Het
splinternieuwe 'cleverboard' biedt weer heel wat
nieuwe mogelijkheden. Voor de juffen is het nog wat
wennen aan de werking van het nieuwe bord, maar ze
zijn wel heel tevreden dat het er eindelijk hangt!

 

... CO2-meters de luchtkwaliteit in onze klaslokalen
meten?

 
Meer dan ooit zien we dit schooljaar hoe belangrijk het is om in te zetten
op een goede hygiëne en de luchtkwaliteit. Lokalen verluchten en ze
ventileren blijft – naast een goede handhygiëne - namelijk één van de
belangrijkste voorzorgsmaatregelen in onze strijd tegen het corona-
virus.  

 
We zetten ons als school dan ook hard in om het coronavirus zo lang
mogelijk buiten onze schoolmuren te houden. Om ons nog beter te
informeren, werken we sinds kort met CO2-meters. SPECTRUM
Kampenhout beschikt over vier toestellen en SPECTRUM Buken heeft
er drie ter beschikking. Deze toestellen worden dagelijks via een
doorgeefsysteem in een andere klas geplaatst. De leerkrachten weten
dat wanneer het toestel een te hoge CO2-waarde aangeeft, ze nog
beter moeten ventileren en verluchten.  

 
Doordat we op school hard inzetten op het verluchten van de
klaslokalen, kan het zijn dat de leerlingen het soms te koud hebben in
de klas. Ook nu de buitentemperaturen al wat hoger liggen dan tijdens
de wintermaanden, is het daarom nog steeds aangeraden om een extra
trui of vestje in de klas te laten zodat de leerlingen zich tijdig warmer
kunnen aankleden. 

... we op zoek zijn naar spelmateriaal?

Om onze leerlingen extra bewegingskansen te geven tijdens de speeltijden, zijn we bezig met
het samenstellen van speelplaatskoffers. De koffers zijn reeds aangekocht, maar het
spelmateriaal ontbreekt nog. Daarom doen we een warme oproep naar jullie om ons te
helpen aan materiaal voor onze koffers. Heb je thuis één van de volgende zaken liggen die je
niet meer gebruikt, dan mag je deze altijd aan onze school schenken.  

Wat zoeken we? 

- Springtouwen
- Rekkers 
- Plastieken ballen 
- Ringwerpspel 
- Frisbees 
- Hoepels 
- Badmintonrackets 
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#wist-je-dat ...
 
... jullie met z'n allen 20 Zespri-ballen ingezameld
hebben?

  
In één van de eerste edities van ’t Spectrummeke deden we
nog een warme oproep om stickers te verzamelen van
de Zespri-kiwi’s. Heel wat gezinnen deden hieraan mee,
waarvoor onze oprechte dank! 

  
Ondertussen heeft juf Laurien de stickers ingeleverd en
ontvingen we van Zespri maar liefst 20 ballen!

 Deze ballen worden verdeeld onder de kleuterklassen en de
klassen van de lagere school. Zo hebben ze elk hun eigen
Zespri-klasbal.

  
Wie thuis nog stickers heeft van kiwi's mag deze natuurlijk nog
altijd bijhouden. Juf Laurien blijft zich inzetten voor deze actie
zodat we volgend schooljaar de klassen kunnen voorzien van
een tweede klasbal.

... het racket-maand is?
 

Nog iets minder dan twee maanden school. Dat wil
natuurlijk ook zeggen: tijd voor nog twee
speelplaatsthema's!

 
De maand is nu al even bezig, maar voor wie het
vergeten was: mei-maand is racket-maand!

 
Wie wil mag dus voor de resterende weken rackets
mee naar school nemen om hier tijdens de
speeltijd mee te spelen. 

 
Veel speelplezier! 

 
Spel van de

maand:

RACKETS!
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De kleuters van juf Naomi deden deze maand een lentewandeling op ons schooldomein. Tijdens de
wandeling luisterden ze naar de vogels en plukten ze paardenbloemen en madeliefjes. Hiermee mochten ze
dan nadien de klas versieren: de paardenbloemen zetten ze in vaasjes en van de madeliefjes maakten ze de
steeltjes korter zodat deze konden drijven op het water. Wat is de lente toch een leuk seizoen! 

Daar is de lente, daar is de zon!

 

 
De paasbrunch is elk jaar traditie in SPECTRUM Buken.
Door de paaspauze die onverwacht kwam aankloppen,
moest de brunch dit jaar echter uitgesteld worden. Maar
uitstel is geen afstel en zo geschiedde: de eerste vrijdag na
de paasvakantie was het al zover! De leerlingen van juf
Annelies brachten allemaal hun eigen hapjes en drankjes
mee en namen plaats aan een lange picknicktafel. Daar
aten ze – gezellig in het zonnetje – hun paasbrunch op!  
 

Uitgestelde paasbrunch

 

Deze lieve eenden vormen al enkele jaren trouwe gasten op ons
schooldomein. De verliefde tweevoeters kan je spotten op het
grasveld tussen de zwarte blok en het grote schoolgebouw. Voor de
leerlingen en leerkrachten een leuk tafereel om naar te kijken: ze
wijken namelijk geen meter van elkaars zijde. 

Verliefde eenden
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Presidenten leerlingenraad 
 aan het woord

 
Elise Lesage (11 jaar) en Warre Cleynhens (11 jaar) werden begin dit schooljaar
verkozen tot Presidenten van de leerlingenraad. Een functie die ze als zesdejaars
met volle overgave op zich nemen. Wij namen hen even apart tijdens de
middagpauze en voelden hen aan de tand.
  
Waarom wilden jullie zo graag presidenten worden?
Warre: Ik zit boordevol ideeën, maar tot nu toe deed ik daar nooit iets mee. 

 Toen ik mij kandidaat kon stellen als President, kreeg ik de kans om eindelijk iets 
 met die ideeën te doen.

 Elise: Mij leek het vooral leuk om samen met de leerlingenraad activiteiten te 
 verzinnen om onze school leuker en aangenamer te maken.

  
Vertel eens: hoe verloopt zo een verkiezing?
Elise: De leerlingen van het zesde leerjaar mogen zich kandidaat stellen om Presidenten te worden. Nadat je je
kandidaat hebt gesteld, moet je een affiche maken. Hierop moet je jezelf promoten en enkele ideeën formuleren die je
graag zou verwezenlijken. 

 Warre: Daarna moest iedere leerling van het eerste tot en met het zesde leerjaar zijn stem anoniem uitbrengen tijdens
de verkiezingsronde in september.

  
Was het spannend?

 Warre: Ja, heel spannend! We waren met vier kandidaten: Elise, Kyara, Thor en ikzelf. Van mijzelf had ik het wel een
beetje verwacht dat ik verkozen ging worden omdat ik veel kinderen erover hoorde vertellen. Maar bij de meisjes had
ik op voorhand geen idee. Ik had wel bij veel kinderen Kyara haar naam horen vallen …

 Elise: Ik was heel verrast! Toen de juf ging bekendmaken wie President werd, moesten Kyara en Thor vooraan gaan
staan in de klas. We dachten dus dat zij tot Presidenten verkozen waren. Dit bleek niet zo te zijn. De juf had ons op
het verkeerde been gezet. We waren heel verrast toen uiteindelijk bleek dat wij het waren!

  
En zijn jullie blij dat jullie samen een team vormen?

 Warre: Ja, het klikt goed.
 Elise: Onze ideeën lopen ook vrij gelijk. We komen goed overeen.

  
Kunnen jullie kort uitleggen wat jullie taak is?

 Elise: Wij moeten - onder begeleiding van juf Kathy - samen met de leerlingenraad activiteiten bedenken die het
leuker en aangenamer maken op onze school. 

 Warre: Tijdens de vergaderingen met de leerlingenraad legt iedereen zijn ideeën voor. Soms zijn de ideeën te groots
en moeten wij ze bijsturen. Daarnaast gaan we af en toe ook eens polsen bij andere leerlingen wat zij van de ideeën
vinden of wat zij graag zouden verwezenlijkt zien. 

 Elise: Naast het bijsturen van de ideeën hebben wij ook de doorslaggevende stem als er dingen beslist moeten
worden.

  
Wat hebben jullie al verwezenlijkt met de leerlingenraad?

 Elise: Onlangs hebben we de zwerfvuilactie gelanceerd waarbij elke klas instaat voor het proper houden van onze
school. Daarnaast hebben we ook alle posters voor Bednet (Pyjamadag) opgehangen in de school. 

 Onze twee meest recente ideeën gaan vanaf volgende week ook uitgevoerd worden. Zo zijn we momenteel bezig met
het maken van een poster voor de ‘Rollerdag’, want vanaf volgende week kunnen we ons elke vrijdagmiddag uitleven
met onze rolschaatsen, inlineskates of skateboard op de speelplaats.

 Warre: En op donderdag zal er tijdens de middagspeeltijd ook muziek afgespeeld worden. Hier zal meester Dimitri ons
bij begeleiden.

  
Komt er veel werk bij kijken? 

 Elise: Dat valt best wel mee.
 Warre: Een affiche maken neemt wel wat tijd in beslag. We moeten er soms onze speeltijden voor opofferen …

  
Vonden jullie het al een leerrijke ervaring?

 Warre: Zeker en vast. We hebben geleerd dat het heel belangrijk is om rekening te houden met zowel de grote als de
kleine kinderen hier op school.

  
Volgend jaar geven jullie de fakkel door aan twee nieuwe Presidenten. Hebben jullie tips voor hen?

 Elise: Hou rekening met anderen en denk niet alleen aan je eigen mening. Laat anderen ook spreken!
 
Dat zijn wijze woorden. Dankjewel Elise en Warre om jullie middagpauze op te offeren voor dit interview!
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Mei 
 in beeld

Foto 1: De kleuters van juf Naomi
leven zich uit tijdens de turnles van
juf Laurien!
Foto 2: In de eerste kleuterklas van
juf Evelien en juf Tessa maken ze
zich mooi!
Foto 3: Juf Ilse ging met haar
kleuters op pad naar de paarden!
Foto 4: Lentekriebels in de derde
kleuterklas van juf Inne.

 Foto 5: De konijntjes van Vera
waren op bezoek in de klas van juf
Chantal!
Foto 6: De kleuters van juf Carine
tekenden Basiel in de buik van zijn
mama.
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Foto 1: De leerlingen van juf Nancy telden af naar Moederdag ...
Foto 2: Juf Inne kwam een verhaaltje voorlezen in de klas van juf Katleen!

 Foto 3: Bij juf Greet leerden de kinderen over de plattegrond van onze school.
 Foto 4: Juf Kathy ging met haar leerlingen op pad doorheen Kampenhout om te

leren werken met een stratenplan.
 Foto 5: In Buken was het sportdag. De leerlingen van juf Eva leefden zich uit

op het springkasteel!
 Foto 6: Bij juf Liesbeth kwam de eerste Koningspage uit!

 Foto 7: Ook de leerlingen van juf Annelies genoten van de sportdag!
 Foto 8: De leerlingen van juf Veerle namen het tegen mekaar op tijdens een

spelletje Kubb!

1

Mei 
 in beeld 

3



8

Kalender
 

 
Mei

  
Maandag 17 mei – Instapdag nieuwe kleuters

  
Vrijdag 21 mei – Sportdag SPECTRUM Kampenhout
 
Zondag 23 mei - Pinksteren
 
Maandag 24 mei – Pinkstermaandag: geen school

  
 
Juni

  
Zondag 13 juni – Vaderdag
 
Donderdag 24 juni – Rapport 4 + oudercontact
 
Dinsdag 29 juni – Proclamatie leerlingen zesde leerjaar
 
Woensdag 30 juni – Laatste schooldag
 

Vooruitblik:
  

De volgende schoolkrant zal op vrijdag 18 juni rondgestuurd worden. Hou dus zeker jullie Smartschoolberichten in
de gaten! 

  

 
In Buken mochten de leerlingen zich van hun sportiefste kant laten zien. Zij
werden na al het harde werk van het afgelopen schooljaar getrakteerd op een
dag vol sport en spel.

  
De sportdag van SPECTRUM Buken ging dit jaar door op het schooldomein zelf
en op het grasveld van de scouts. 

  
Op het programma stond onder meer: boogschieten, circustechnieken,
fitnessen, hockey en uiteraard mochten de springkastelen ook niet ontbreken.

  
 

Spetterende sportdag!


