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#wist-je-dat ...

Vol spanning keek ze er naar uit. Op dinsdag 11
mei werd juf Kathy voor de eerste keer oma. Haar
zoon Grégory en zijn vrouw werden de trotse
ouders van een bloem van een dochter: Vesna.
Via deze weg willen wij juf Kathy en de rest van
haar familie van harte proficiat wensen met de
komst van hun oogappeltje!  

In juni is het elke vrijdag feest!
Die dagen mogen de leerlingen
van de lagere school met hun
skateboard, step of rolschaatsen
naar school komen. Wat een
feest!

... de schiloma's onze helden op woensdag zijn?
 

Elke woensdag is het fruitdag. Voor de kleuterjuffen betekent dit extra
werk, want het fruit moet steeds geschild en gesneden worden. Door
de verstrengde maatregelen konden we een groot deel van dit
schooljaar niet rekenen op de hulp van schilouders. 

 Tot voor kort ... want sinds enkele weken versterken de schiloma's op
woensdag ons kleuterteam. Zij nemen het schillen en snijden van fruit
voor hun rekening. Omdat ze zo'n grote hulp zijn, willen we hen via
deze weg bedanken voor hun harde werk! 

 
... we in de krant stonden?

  
Naar aanleiding van de tweede EK-match van
de Rode Duivels, vroegen we de leerlingen om
zich te verkleden in Rode Duivel-supporter. 

 Behalve de kinderen, deden ook de
leerkrachten massaal mee! 

 Onze speelplaatsen kleurden die dag zwart,
geel, rood. Ook aan Het Laatste Nieuws ging
dit niet onopgemerkt voorbij. We haalden de
krant én stonden op hun website! 
 

... het elke vrijdag
'rollerdag' is?

... juf Kathy oma is geworden?
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Van lasershooten tot airtrack: leerlingen
beleven een sportieve hoogdag! 

  
Sportkledij, dat was de dresscode voor de
leerlingen van SPECTRUM Kampenhout op
vrijdag 21 mei. Die dag vond namelijk de sportdag
plaats. 

  
Hoewel de weermannen slecht weer voorspelden
en de bedenkers van de sportdag een
regenprogramma voorzien hadden, werd het
uiteindelijk toch een mooie dag. De regen bleef uit
en af en toe kwam het zonnetje zelfs piepen. 

  
Op het programma stonden heel wat leuke
sporten: lasershooting, boogschieten,
airtrack, dodgeball, circustechnieken, omnikin en
nog heel wat andere energieke sporten.  

  
De kinderen – en leerkrachten – genoten van een
dag vol sport en spel en keerden moe, maar vol
leuke verhalen terug naar huis.  
Na een toch wel bijzonder jaar, deed het plezier
om alle leerlingen vrijdag onbezonnen te zien
genieten. 

Alternatief schoolfeest: Apero en zoektocht  
 

Weer een jaar zonder schoolfeest? Daar dachten ze in SPECTRUM Buken
anders over. En dus stak het leerkrachtenteam en het Oudercomité de
koppen bij elkaar en bedachten ze een gans nieuw concept: een
fotozoektocht doorheen Buken met de mogelijkheid tot een picknick
onderweg. 

 
Op zaterdag 12 juni konden de mensen die zich hiervoor inschreven
hun aperozakje gaan afhalen in de school. Het standaard
aperozakje bestond uit tapas voor twee personen. Met onder meer kaas,
salami, olijven, lookbroodjes, bubbels en een picknickdekentje konden ze zo
hun wandeling extra gezellig maken. Ook aan de kleinsten werd gedacht,
want speciaal voor hen kon je een aperozakje bestellen met daarin onder
meer kerstomaatjes, mini-komkommers, chips, dipstokjes met kaas en een
appelsapje.  

 
De juffen van Buken trokken hun stapschoenen aan en stippelden een
fotozoektocht uit voor zowel de jonge speurders tot 6 jaar als voor de grote
avonturiers vanaf 6 jaar.  

 
Het was dan wel geen traditioneel schoolfeest, toch beleefden heel wat
ouders en kinderen een leuke dag! Meer dan 70 kinderen gingen met hun
familie op speurtocht! 
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Dansen op donderdag! 

  
Elke donderdagmiddag weerklinkt er muziek door de
boxen in SPECTRUM Kampenhout. Dit is een project
van de leerlingenraad in samenwerking met meester
Dimitri. Want nu het zonnetje stilaan terug onze
speelplaats opfleurt, werd het tijd om de
middagspeeltijd anders in te kleden. En hoe doe je dat
beter dan met de macarena en hopen lachende
gezichten?! Meester Dimitri neemt de leerlingen
iedere donderdagmiddag gedurende een halfuurtje op
sleeptouw en haalt samen met hen zijn beste
dansmoves naar boven.  
 

Al voor de tweede keer dit schooljaar kwam de filmploeg van Karrewiet langs op onze school. 
 

Toen ze in september langskwamen in het zesde leerjaar werd de leerlingen gevraagd naar hun mening omtrent het
debat tussen huidig president van Amerika - Joe Biden - en toenmalig president Donald Trump. Een moeilijk
onderwerp, maar niet voor onze leerlingen van het zesde leerjaar. 

 
Deze keer kwamen de reporters langs in het teken van de 'Dag van de leerlingenraad'. Enkele leerlingen uit het vijfde
en zesde leerjaar werden naar hun mening gevraagd. Zo vertelde Noah uit het vijde leerjaar dat hij het belangrijk vindt
om ook een stem te hebben en mee te kunnen bepalen wat er op school gebeurt. Ture uit het zesde leerjaar vertelde
op zijn beurt dat hij het leuk vindt om in de leerlingenraad te zetelen omdat hij op die manier mee de school kan
veranderen op een positieve manier. En Warre die wilt als president vooral het volgende: "Dat elk kind dat hier op
school zit het hier leuk vindt."

 
Of ze ook al iets verwezenlijkt hebben met de leerlingenraad?
"Ja hoor", vertelde Elyana, "wij hebben met de leerlingenraad Rollerdag ingevoerd."

 
Wie de aflevering wil zien, kan op www.karrewiet.be zoeken naar de aflevering van woensdag 26 mei 2021. Veel
kijkplezier!

Brandweerman zorgt voor verkoeling
op hete namiddag 

 
En terwijl de lagere school zich al dansend in
het zweet werkte in de zon, kregen de kleuters
verfrissend bezoek! Gregory, de papa van Enora
en Noa Vanderhaegen, werkt als
brandweerman. Op een hete junidag kwam hij
naar onze school en zorgde er voor de nodige
afkoeling op de kleuterspeelplaats.  
De kleuters hadden de tijd van hun leven en
waanden zich in een waterparadijs!  

Reporters Karrewiet vinden (opnieuw) de
weg naar SPECTRUM Kampenhout!
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Het zesde leerjaar van juf Veerle bezocht op 26 mei het Fort van
Breendonk. Ze werden er rondgeleid door een gids die hen heel wat
interessante dingen vertelde op kindermaat. De leerlingen en de juf
waren onder de indruk van de verhalen over de mensen die gevangen
gehouden werden in deze gevangenis om nadien getransporteerd te
worden naar verschillende concentratiekampen in Europa. 
 

Leerlingen onder de indruk tijdens uitstap Fort van
Breendonk

De leerlingen van de lagere school in Buken en Kampenhout werden
donderdag 17 juni verrast met een optreden.

  
De Kunstacademie van Zaventem, Kortenberg en Kampenhout bracht een
kleine voorstelling in openlucht voor onze jongste kinderen van de lagere
school.

  
De leerlingen leerden er kennis maken met enkele instrumenten en mochten
raden van welk land de muziek kwam dat de gekke muzikanten speelden.

  

Muzikaal verrassingsconcert voor de
eerste graad
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Het voorbije schooljaar was ...

 
Schooljaar 2019-2020 staat in ons geheugen gegrift als het schooljaar waarin Corona ons leven binnendrong. We
leerden het afstandsonderwijs kennen en moesten elkaar heel lang missen. 

  
Toch keken we positief, maar met lichte onzekerheid over wat komen zou, met z'n allen uit naar een nieuw
schooljaar in 'het nieuwe normaal'. 2020-2021 zou er eentje met mondmaskers, alcoholgel, bubbels en anderhalve
meters worden.

  
We hielden goed stand en ondertussen mogen we met  trots terugkijken op een schooljaar waarin we amper zijn
moeten overschakelen op afstandsonderwijs. We kenden amper besmettingen en konden onze deuren voor bijna
iedereen openhouden. 

  
Het jaar vloog voorbij en net als voor deze pandemie, maakten we heel wat mooie herinneringen. Enkele
leerkrachten delen hun gedachten graag met jullie! 
  

Juf Tessa –  1e kleuterklas in Kampenhout 
  

… digitaal aan de slag gaan met oudercontacten, en hier ook je weg in
vinden. 
 
… gezellig druk met 26 kleuters in 1 klas. 
 
… fijn om terug een heel schooljaar in de klas te staan zonder dat de
school gesloten moest worden.
 
… bang afwachten of er besmettingen in de klas zouden zijn. Op 1 kind na
was dit gelukkig niet het geval! 
 
… uitkijken naar je vaccin zodat het normale leven terug kan opstarten. 
 

 
Juf Annelies –  derde graad in Buken 

  
… nogal dorstig door het dragen van de mondmaskers. 

  
… er eentje vanop afstand, waardoor je heel wat knuffels en warmte miste van
je leerlingen! 

  
… vooral naar de ogen van leerlingen kijken om te zien hoe ze zich voelen i.p.v.
naar die mooie gezichtjes onder die mondmaskers. 

  
… hopen dat er aan de andere kant van het Smartschool Live scherm de juiste
ouders opdoken tijdens een oudercontact. 

  
…verbaasd zijn hoe flexibel kinderen omgaan met coronamaatregelen. 

  
…vaak ook uitkijken naar 15.40 uur om eindelijk het mondmasker te kunnen
uitdoen! 
 

 
Juf Hanane – Islamitische godsdienst 

  
… er eentje met leuke en minder leuke herinneringen, zoals het besmet geraken met corona. Dat was best een
onvergetelijke herinnering, want zo ziek ben ik nog nooit geweest!

  
... er eentje met gelukkig ook heel wat leuke momenten zoals het vieren van de Ramadan samen met het 3e,4e,5e en
6 de leerjaar. 
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Op dinsdag 15 juni stond er een leuke workshop gepland voor de
eerste graad in SPECTRUM Kampenhout. Het thema van de
workshop luidde ‘de natuur in 3D’.

  
Juf Wendy van Sapikids kwam dinsdag zelf naar onze school om
coronaproof een workshop te geven aan onze leerlingen van het
eerste en tweede leerjaar.

  
Voor het eerste leerjaar had ze een workshop in petto waarbij de
leerlingen hun eerste elektrische schakeling maakten met een
batterij en een LED-lampje. Het eindresultaat was een mooi
vuurvliegje dat ze mee naar huis mochten nemen.

  
Voor het tweede leerjaar werd er gekozen voor het thema
‘lieveheersbeestjes’. In 3 stappen bekeek ze samen met de
leerlingen de natuur van dichtbij. Eerst werd een groot
lieveheersbeestje van karton in elkaar geknutseld, waarna ze
vervolgens met een 3D-microscoop naar de details gingen kijken. 

  
De bedoeling was om de leerlingen in contact te brengen met
wetenschap en techniek en daar zijn ze met deze workshop dubbel
en dik in geslaagd.
 

Workshop 'de natuur in 3d'

Lezen tot in Letland, Rusland en Litouwen

 
In alle klassen van de lagere school gingen ze dit jaar aan de slag
met het nieuwe project rond lezen. De bedoeling hiervan was om
de leesmotivitatie bij de leerlingen te vergroten en hierdoor ook
betere leesresultaten te behalen. 

 Zo daagde juf Eva haar kinderen van het derde en vierde leerjaar
uit om leeskilometers te verzamelen. Sommige lazen tot in Rusland
en Litouwen!

  
Bij juf Anja in de klas moesten de leerlingen voor elk boek dat ze
gelezen hadden een evaluatie invullen. De vlaggetjes waarop de
evaluatie stond, werden aan elkaar gehangen en zo verzamelden
ze een meterslange vlaggenlijn. 

  
Ook in de andere klassen werd er hard ingezet op lezen en dat
heeft geloond, want heel wat kinderen ontdekten dit schooljaar dat
lezen ook iets heel leuks kan zijn!
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Het voorbije schooljaar was ...
 
Juf Katleen – eerste leerjaar Kampenhout 

  
… er eentje met corona in ons midden. Het was
hartverwarmend  om te zien hoe iedereen zich aan de
regels hield en hoe iedereen zo bezorgd was om elkaar.
We mochten elkaar niet aanraken maar zijn toch dichter
naar elkaar toegegroeid. 
 

Juf Ilse – tweede kleuterklas Kampenhout 
 

… geweldig, dankzij een paar geweldige
uitspraken van een paar geweldige kinderen. 

 
... een beetje gek, want mijn naam "juf" werd
al snel "jufjufjufjufjufjuf"! 

 
... echt tof, door de hechte vriendschap met
mijn fantastische collega's! Love you all!!!

... al een beetje stressen voor volgend
schooljaar als ik zie welke kapoenen bij mij
gaan zitten. We zullen een tandje moeten
bijsteken, denk ik! :-)

Meester Stef - directeur
 

... uitdaging nummer 'zoveel'. Maar vooral ook een jaar waarin het leerkrachtenteam zoveel
sterker werd en meer naar elkaar toe groeide.

 
... het jaar waarin talenten van collega's werden herkend/erkend/gevonden.

 
... het jaar waarin de digitale wereld steeds belangrijker werd.

 
... het jaar waarin we het contact met de ouders zagen verminderen.

 
... het jaar waarin 'paaspauze' een begrip werd.

 
... het jaar waarin men in de media duidelijk niet weet dat het onderwijs ook tot de
zorgverstrekkenden behoort.

 
... het jaar waarin we steeds weer fonkelende oogjes bij de kinderen zagen.

 
... het jaar waarin leerkrachten elke dag opnieuw het beste van zichzelf gaven.

 
... het jaar waarin we beseften dat een digitale onderwijsleeromgeving opzetten heel wat werk
vraagt.

 
... het jaar dat door mijn kleinkinderen zal geleerd worden in hun geschiedenislessen.

 
... het jaar waarin COVID-19 een begrip werd.

 
... het jaar dat ons deed nadenken over organisatorische en praktische zaken op school.

 
... het jaar dat ik toch wel heel speciaal vond!
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Mei & juni in beeld

Foto 1: De kleuters van juf Chantal trokken naar de boerderij. Ze beleefden er een topdagje!
 Foto 2: Bij juf Carine maakten ze bootjes uit kurk. Voor hun opdracht om ze te laten drijven slaagden ze met glans! 

 Foto 3: De kleinste kleuters van juf Naomi waren de schattigste Rode Duivel-supporters van Kampenhout.
 Foto 4: In de klas van juf Ilse trokken ze voor de 2de match van de Rode Duivels hun mooiste outfit aan!

 Foto 5: Allemaal piraten en zeemeerminnen in de klas van juf Inne. Wat zagen ze er prachtig uit!
 Foto 6: Ook bij juf Evelien en juf Tessa kleurde de klas zwart, geel, rood. 

 Foto 7: De EK-koorts was aanwezig in het tweede leerjaar van juf Greet en juf Maaike.
 Foto 8: Ook de kinderen van juf Katleen trokken hun mooiste tricolore outfit aan om de Rode Duivels naar de top te

schreeuwen!

1
 
2

 
3 4

 
5

 
6

7
 
8
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Foto 1: In de klas van juf Nancy leerden ze over de liter. Naast een leuke les, bracht het werken met water ook
een welgekomen verfrissing!

 Foto 2: In hun Rode Duivel-outfit genoten de leerlingen van juf Eva van een leuke voorstelling van de
Kunstacademie van Zaventem.

 Foto 3: Het pijl - en boogschieten van de sportdag was een schot in de roos voor de leerlingen van juf Anja!
Foto 4: De leerlingen van juf Kathy en juf Laurien waagden zich samen met meester Dimitri aan dansjes onder de
blakende middagzon!

 Foto 5: Een mooi beeld op die bewuste donderdagochtend voorafgaand aan de match van de Rode Duivels.
Uiterst links staan de supporters uit het vierde leerjaar van juf Liesbeth.

 Foto 5: Ook de speelplaats in Buken kleurde zwart, geel, rood dankzij de leerlingen uit het vijfde en zesde leerjaar
van juf Annelies! 

 Foto 6: Bij juf Veerle oefenden ze al voor wanneer de Rode Duivels zouden scoren! 
  

1
2

3

4

5

6
 
7
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De juffen van de lagere school van SPECTRUM Buken hadden als afsluiter
van dit bijzondere schooljaar een knaller van een schoolreis op poten gezet.
Zij trokken op dinsdag 22 juni al heel vroeg in de ochtend naar zee. Om 8
uur 's ochtends kwam de bus hen ophalen. Met schepjes, emmers, een
lunchpakket en heel wat enthousiasme in de aanslag, kwamen ze na een
lange busrit aan in Middelkerke.

  
Het minder goede weer kon de pret niet bederven. Ze bouwden
zandkastelen, speelden spelletjes op het strand, aten een wafel en
probeerden vissen te vangen. 

  
Om de belevenis helemaal compleet te maken, trokken de leerlingen van de
tweede graad met hun zakgeld naar het lunapark om zich er zorgeloos te
amuseren. 

  
Uitgewaaid, moe, maar vol leuke verhalen keerde iedereen 's avonds terug
naar school. 

 

Vrijdag 25 juni 
  

- Sleepover zesde leerjaar Buken
  

Maandag 28 juni 
  

- Feest op school in SPECTRUM Kampenhout voor de kleuters
  

- Proclamatie zesde leerjaar SPECTRUM Kampenhout om 19 uur
  

- SPECTRUM Rockt in Buken
  

Dinsdag 29 juni
  

- Feest op school in SPECTRUM Kampenhout voor de lagere school
  

- Proclamatie zesde leerjaar SPECTRUM Buken om 19 uur
  

Woensdag 30 juni 
  

- Filmmoment lagere school SPECTRUM Kampenhout
  

- Laatste schooldag: school eindigt om 12 uur
  

Team SPECTRUM wenst jullie een fijne zomervakantie en ziet jullie met veel plezier terug op woensdag 1 september! 

SPECTRUM Buken trekt naar zee

 
Het schooljaar zit er bijna op. Nog enkele dagen en de leerlingen mogen hun
boekentas voor twee maanden aan de kant schuiven. Toch staan er nog enkele
leuke activiteiten op de planning voor tijdens de laatste drie dagen.
 

Kalender
 


