
De avonturen van 

Wind & Roosje 
Wind en Roosje zijn twee kinderen van onze school, die graag overal bij zijn 

en alles willen weten. In deze nieuwsbrief kan je alles lezen over wat zij op 

onze school beleven en gaan beleven. Zij zijn de vlieg die iedereen zo graag 

wil zijn om z’n kinderen aan het werk te zien. 

Vrije basisschool De Windroos - Machelen  

presenteert haar tweemaandelijkse nieuwsbrief: 

Jaargang 2 

Editie 2 

november - 

december 
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Beste lezer,  

 

We zijn ondertussen in het nieuwe jaar beland, het jaar waarin we van start gaan met onze nieuwe website. De hoofdreden om 

tot vernieuwing over te gaan is dat we veel meer interactie willen mogelijk maken tussen school, klas en thuis. Leerkrachten 

krijgen elk een klaspagina waarin ze leuke, belangrijke, interessante informatie en foto’s zullen posten. Dit komt dan ter vervan-

ging van deze nieuwsbrief. We hopen dat iedereen op de nieuwe website snel zijn/haar weg vindt. Maar, nieuwe dingen goed 

laten draaien vergt zijn tijd, dus geef de school hierin toch ook enkele proefmaanden.  

 

De laatste maanden van 2014 waren weer mooi gevuld : elke klas had, naast het dagelijkse lessenrooster, ook wel andere boei-

ende, educatieve activiteiten van allerlei aard:  theater kijken en zelf spelen (kersttoneel van de kleutertjes), grootouders die 

komen meedoen in de klas, een bezoek aan Technopolis, sportdagen, activiteiten rond “ De ‘groote’ oorlog  “,  activiteiten over 

hoe het leven vroeger was, in samenwerking met de Machelse Heemkring, enz… 

 

Een speciale vermelding verdienen toch de volgende initiatieven:   

 Het project in de kleuterschool om anderstalige kinderen basiswoordenschat Nederlands bij te brengen. Kinderen die de 

meest gebruikte woordjes verstaan en zich zelf verstaanbaar kunnen maken, voelen zich ook direct beter thuis op school en 

dat vinden we toch heel belangrijk. 

 Dan is er ook het Dorp-Op-School project van het 6de leerjaar (i.s.m. K.U. Leuven) , 

waarin zij helemaal zelf op maquette hun eigen Uplace ontwerpen, met als vereiste dat 

dit enkele goedwerkende technologische én milieuvriendelijke  toepassingen bevat. 

Niet zo’n makkelijke opdracht voor onze leerlingen, maar ze tonen toch heel wat onder-

nemingszin en initiatief. Indien er ouders of grootouders zijn die zich eens een mid-

dag kunnen vrijmaken om de kinderen te helpen om hun “dorp” op te bouwen, 

aarzel niet, jullie hulp is zeker welkom!!! 

 De inzet van ouders en oudercomité tijdens de spaghettiavond en van de ouders van het 

6de lj op het kerstmarktje. 

 De inzet van onze leerlingenraad bij het organiseren van leuke activiteiten voor heel de 

school. 

 Tenslotte willen we ook nog vermelden dat een werkgroep gestart is met het verzame-

len van ideeën voor de heraanleg van het sportveld.  

 

Veel leesplezier ! 

 

Machteld Vandeneede en Gert Engels, directie  

In dit nummer 

 De Sint 

 L5 en L6 Voetbalcompetitie 

 L6 Op naar het secundair 

 K2: Figurentheater 

 L3: Technopolis 

 Fotohoek 

 DE nieuwe website 

 Sneeuwschool 

 Oudercomité aan het woord 

 Op bezoek bij de leerlingenraad 

 Weetjes 

 In onze agenda 

 1 grote familie 

Directie aan het woord 

Final edition!!! 
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ONS DAGBOEK 

  L5-L6: Voetbalcompetitie 

 
In navolging van het reeds afgelopen WK voetbal te 
Brazilië organiseerden we in onze school een heuse 
voetbalcompetitie voor de leerlingen van de derde 
graad. Maar liefst 8 ploegen van elk 5 spelers schreven 
zich in voor wat ongetwijfeld een razend spannende 
strijd beloofde te worden. In wedstrijdjes van 4 tegen 
4 namen de leerlingen het tegen elkaar op voor een 
plek in de felbegeerde halve finales.  
 
De Belgische Duitsers maakten onmiddellijk indruk 
tijdens de eerste wedstrijden met enkele zware uitsla-
gen tot gevolg. Hun supersnelle en dribbelvaardige 
spits Dreni toonde meermaals zijn neusje voor de 
goals en loodste zijn team veilig naar de volgende 
ronde.  Maar ook Bayern, De Maradona’s en  Tabasco 
toonden dat er met hen rekening moest worden 
gehouden. Dennis van Tabasco nam de meisjes van 
zijn ploeg mee op sleeptouw en zorgde met enkele 
mooie goals voor de verdiende plek in de halve fina-
le. Extra zuur was het voor de Blue Devils die net 
naast hun ticket voor de halve finales grepen, hun 
minder goed doelpuntensaldo maakte uiteindelijk 
het verschil. Jammer jongens ! 
 
De beide halve finales waren om in te lijsten. Snel, 
aanvallend voetbal en veel goals lieten het talrijk op-
gekomen publiek smullen. De wedstrijd tussen De 
Maradona’s en Bayern moest zelfs beslist worden met 
penalty’s waarbij Bayern aan het langste eind trok. 
Bilal en Davie bleven na de match verweesd achter, de 
ontgoocheling was groot… Kop op jongens, goed 
gespeeld ! 
 

De finale tussen de tot dan toe autoritaire Belgische 

Duitsers en het verrassend sterke Bayern was een ech-

te thriller. Goals vielen aan beide kanten tot de teller 

stopte op 7 – 7. Beide ploegen waren elkaar echt wel 

waard en bezorgden het publiek een prachtige, maar 

sportieve strijd. Wederom diende penalty’s het harde 

verdict te vellen : Belgische Duitsers 3 – Bayern 1. Zo 

groot de blijdschap was bij Bartu en zijn team, zo 

zwaar was het verlies voor Timmie en co. Winst en 

verlies liggen soms heel dicht bij elkaar. Proficiat aan 

iedereen die heeft mee gedaan, bedankt aan de sup-

porters voor alle aanmoedigingen en meester Peter, 

die zag dat het goed was… 

De Sint 

 
De school stond in rep en roer, want er waren allerlei 
spullen uit de klas gestolen: wereldbollen, boeken, 
knuffels, zelfs banken. Gelukkig waren er enkele 
aandachtige kinderen die gezien hadden dat er 

vreemde dingen gebeurden in “infraligne”, het ge-
bouw naast de school. Alle gestolen spullen werden  
daar verzameld. De school besloot dus de politie te 
verwittigen voor een onderzoek. Agent Vander-
borght kwam alles onderzoeken.  
Op vrijdag 5 december werd alles wel duidelijk. De 
Sint werd onder begeleiding van de politie naar 
school gebracht. Het bleek een Zwarte Piet te zijn 
die de spullen daar had verzameld om zijn eigen Pie-

tenschool te 
kunnen be-
ginnen. De 
Sint was daar 
n a t u u r l i j k 
niet blij mee, 
maar het 
werd hem 
vergeven. 

Samen met de kinderen moest de Piet dan maar een 
dansje doen voor de Sint, als wederdienst. 
Na enkele mooie welkomswoorden gingen de kin-
deren dan klas voor klas op bezoek bij de Sint.  
Wind zat met de bibber in de benen. Hij vreesde dat 
de Pieten hem in de zak zouden steken. Gelukkig 
heeft de Sint alle kinderen hun kleine foutjes verge-
ven. Dus ook Wind hoefde niet te vrezen.  
De ene klas had een liedje voorbereid, de andere klas 
een dansje. De Sint was zo blij dat alle klassen een 
geschenkje mee naar de klas mochten nemen. 
Kortom, het was weer een groot feest en we kijken 
alweer uit naar volgend jaar. 
 
Groetjes, Roosje  
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 K2: Figurentheater 

De kinderen van de tweede kleuterklas kregen een 

privé-optreden op school. Figurentheater Propop 

kwam langs met de voorstelling: ‘Zwavelstokjes’. 

Wind en ik vinden het altijd fijn om met de kleuter-

tjes naar een voorstelling te kijken. Het is zo mooi 

om te zien dat de kleintjes zo kunnen meeleven met 

het verhaal. Lekker knus bij elkaar en genieten 

maar...  

 

 

 

 

 

 

 

 

Eén van de hoogtepunten voor mij, Wind, is het 

bezoek aan Technopolis met het derde leerjaar. 

Techniek boeit me zo hard en ik heb gezien dat de 

kinderen van het derde leerjaar het ook super von-

den.  

Spelen met water, op een spijkerbed liggen en nog 

veel meer. Volgend jaar ben ik zeker opnieuw van de 

partij. 

ONS DAGBOEK 

Op naar het secundair 

De kinderen uit het 6e leerjaar komen steeds dichter 
bij het einde van hun lagere school. 
Ze zijn daarom samen met mij, Roosje, naar het se-
cundair onderwijs te Vilvoorde  geweest.  
In de voormiddag werden de zesdeklassers in 2 groe-
pen verdeeld. Groep 1 ging naar Virgo+. Daar kregen 
ze eerst een rondleiding. Virgo+ ging vooral over de 
verzorging en gezondheid van de mens. 
We zijn een kijkje gaan nemen in de klas waar er 
kinder- en bejaardenzorg gegeven werd. We kregen 
hierover meer uitleg door 2 sympathieke meisjes die 
heel enthousiast waren over dat vak. 
 
Groep 2 ging naar Technov. Zij werden in 3 groepen 
verdeeld. 
Groep 1 kreeg een rondleiding door de machineka-
mer van het vak houtbewerking en daar hebben ze 
een deeltje van een alarm gemaakt. Daarna schakelde 
ze over naar het vak elektriciteit waar ze hun eigen 
alarm verder afmaakten. 
Toen heeft groep 1 ook nog een les gevolgd waar ze 
met I-pads werkten. Super leuk was dat! De andere 2 
groepen deden hetzelfde maar in een andere volgor-
de, anders kon het misschien te druk worden en dat 
wilden we niet! ;-) 
In de namiddag  kwamen alle groepen  weer samen 
in het College. Eerst kregen ze een presentatie te 
zien van een paar kinderen uit het College. Vervol-
gens kregen ook zij weer een rondleiding in die gro-
te school! 
Ze mochten een paar lessen meevolgen en kregen 
ook zelfs een paar lessen zoals wiskunde, Latijn en 
Engels. De leerlingen mochten op het einde ook nog 
een paar minuutjes op de speelplaats spelen.  
Het was dus een hele leuke, leerzame dag! 
 
Een paar dagen later trokken de kinderen uit het 6e 
leerjaar naar GISO. Ze kregen er een rondleiding van 
een aardige man. 
Ze zagen er veel interessante dingen zoals onder 
andere lassen. Ze hebben ook zelf een stukje van een 
auto bespoten en op een doek ook hun naam. Ze 
hebben ook zelf hun houten sleutelhangertje ge-
maakt bij het vak houtbewerking. We hebben dus 
ook veel nieuwe dingen geleerd en gemaakt. 
 
Samengevat: een topdag!  
 
 
Groetjes,  
  Wind en Roosje 
 

L3: Technopolis 



 

De Sint op school! 

L3 

W
at een gekke boel daar in 

Technopolis. 

 

Het 
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K1 

Kleutertjes hielden een prachtig kersttoneel! 

L3-4 

L3 en L4 kregen een massa spellen met de bal op hun 

sportdag voorgeschoteld. 

K3 

Grootouders kwamen nog eens meespelen  

FOTO! 
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L5 

Veel meer foto’s van al deze activiteiten terug te vinden op 

de website, onder ‘klassen’ en ‘schoolleven’. Ga zeker een 

kijkje nemen en ‘volgen’. 
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Hier kijken we al naar uit! 

Sneeuwschool 

Op 23 januari is het weer zo ver. Dan vertrekken on-

ze leerlingen van het zesde leerjaar op sneeuwschool. 

Voor het eerst trekken ze niet naar Oostenrijk zoals 

vroeger, maar gaan ze naar Lavarone in Italië.  

Een nieuwe locatie, dat betekent dus dat alles nog 

een mysterie is. Maar dat remt onze zin om te ver-

trekken zeker niet af.  

Een bowlingavond, een pizza-avond, de fuif, rode-

len, staan al zeker op het programma. En natuurlijk 

leren skiën. In vergelijking met Oostenrijk is het daar 

een groter skigebied, dus dat is zeker al een vooruit-

gang.  

Het belangrijkste is dat we met heel de groep samen 

een avontuur beleven dat we nooit meer gaan verg-

eten. Op zaterdag 31 januari komen we dan ‘s mor-

gens terug thuis. 

We gaan een blog bijhouden om iedereen op de 

hoogte te houden. Maar net zoals met de hele reis, 

moeten we eerst nog uitzoeken hoe we dat precies 

gaan doen. 

 

Verdien een pluim 

DE nieuwe site 

Een grote verandering werd aange-
kondigd en is vanaf  vandaag een feit. 
Aangezien jullie deze nieuwsbrief lezen, hebben jul-
lie de weg naar de nieuwe site reeds gevonden. Het 
adres is niet veranderd natuurlijk.  
Wat wel een grote verandering is, is de dynamiek van 
de site. Met onze nieuwe website willen we jullie zo-
veel mogelijk up-to-date houden van wat er binnen 
onze school gebeurd. Ook zal u makkelijker kunnen 
communiceren en sneller info kunnen terugvinden.  
Surf zeker eens rond. 
 
Als u zeker niets wil missen dan kunt u best de on-
derdelen ‘volgen’ . U kunt de klas volgen waar uw 
kind in zit, LO lager of kleuter, schoolleven en ou-
dercomité. U zult dan een e-mail ontvangen wan-
neer er daar iets nieuws op komt. 
 
Gedurende dit schooljaar geven we iedereen 
(leerkrachten, ouders, directie) de tijd om de website 
te leren kennen. Niet iedereen zal er meteen even 
vlot mee kunnen werken. Maar vanaf het volgende 
schooljaar zou alles tiptop moeten zijn. 
 
Moest u opmerkingen of tips hebben, dan mag u die 
altijd doormailen naar: 
robin.deridder@dewindroos.net. 

In the picture 

Dit jaar loopt er op onze school een jaarthema, getiteld; Een 
pluim voor… . Daarom heeft onze school iets leuks bedacht 
om pluimen te verdienen. Elke klas heeft van de school een 
(nep)kip gekregen, die ophangt onder het afdak. Per maand 
wordt er door de leerkrachten een onderwerp gekozen 
waarvoor we pluimen kunnen verdienen. Bv.: Op tijd in de 
rij, stil bij de tweede bel, propere toiletten,… . 
Wanneer een leerkracht vindt dat een klas een pluim ver-
diend door bv. allemaal op tijd in de rij te staan, dan krijgen 
we een echte pluim. 
  

Die mogen we dan in het achterwerk van de klaskip gaan 
steken. Zo kan elke klas zijn/haar kip ombouwen van een 
naakte kip tot een mooie kleurrijke kip. 
  

Roos en ik doen alvast ons uiterste best om zoveel mogelijk 
pluimen te verdienen. En we hebben in elk geval geen naak-
te kip meer.  
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Oudercomité aan het woord 

Jaarlijks organiseert het oudercomité een eetdag. Dit om 

de nodige fondsen in te zamelen en zo de school extra te 

steunen. De opbrengsten van deze eetdag worden voorna-

melijk gebruikt om een deel van de factuur van de 

sneeuwschool te betalen en de zak van Sinterklaas met 

cadeautjes voor elke klas te vullen. 

Eveneens wordt de mogelijkheid geboden aan de zesde-

jaars om een tombola te organiseren. Deze winst wordt 

dan door hen gebruikt voor de aflossing van de rekening 

van de sneeuwschool. De desserten zijn zelfgemaakte 

pronkstukken door de ouders van kinderen uit het zesde 

leerjaar. Ook dit jaar werd er weer veel gebakken en werd 

de grote chef-kok in ieder naar boven gehaald. Met als 

resultaat een uitgebreid dessertenbuffet. Smullen. 

Wegens het grote succes en massale opkomst van ouders 

en sympathisanten waren we vlugger dan voorzien door 

onze voorraad spaghetti en saus. We hebben er alles aan 

gedaan om zo snel mogelijk iedereen terug te bedienen. 

Toch was een lange wachttijd niet te overzien. 

Onze oprechte excuses daarvoor. Het oudercomité en de 

werkploeg houdt hier zeker rekening mee voor volgend 

jaar. 

 

 

Op donderdag 18 december was er zoals goede gewoonte 

een kerstmarkt op school. Ouders kunnen die avond het 

rapport afhalen op school en even de resultaten bespreken 

met de klasleerkracht. Nadien de vakantie inzetten met 

een toast op het nieuwe jaar. Enkele enthousiaste ouders 

van het zesde leerjaar staken de armen uit de mouwen om 

u van een lekker drankje en warme soep en hot dog te 

laten genieten. Het was een succes. De opbrengst van deze 

kerstmarkt gaat helemaal naar de sneeuwschool. Zo wordt 

de factuur van deze reis wat lichter om te dragen. 

Bedankt ouders voor jullie inzet. Jullie kinderen kunnen 

trots op jullie zijn!!! 

 

 Op 17,18 en 19 december werd er weer een filmdag voor 

de kinderen van de Windroos georganiseerd. Ik, Wind, 

ging eens een kijkje nemen hoe alles verliep. Dankzij de 

leerlingenraad konden de kinderen uit 6 verschillende 

films kiezen waarbij ze hun 2 favorieten mochten aan-

duiden. Ze konden kiezen uit: Het regent gehaktballen, 

verschrikkelijke ikke 2, Johnny English, De smurfen, 

ratatouille en tenslotte Lego, the movie. Voor iedereen 

wat wils dus. Het was echt een heel groot succes!  

Elk kind kreeg bij de film ook een kommetje popcorn 

aangeboden wat ze natuurlijk heel leuk en ook heel lek-

ker vonden. Iedereen was dus heel tevreden over deze 

dag. Ook de leerlingenraad was heel blij dat alles goed 

verlopen was en ze vonden dit heel leuk om te organise-

ren. Iedereen is het er mee eens dat de filmdag dus zeker 

voor herhaling vatbaar is! 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De leerlingenraad gaat nog volgende dingen bespreken: 
een pyjamadag, een dag met frietjes op school, een fuif, 
een sportdag, een  desserten-kookdag en nog  veel  
meer. Andere ideetjes zijn steeds welkom. Ze mogen 
aan mij, de voorzitter van de leerlingenraad, bezorgd 
worden. 
 
Groetjes,Nina Robbens. 
 

 
 

Onze leerlingenraad 



 

 

 Juf Karin zal ons tegen de krokusvakantie eventjes ‘verlaten’ om haar der-

de kindje op de wereld te zetten . 

 

 De eerste stappen zijn reeds gezet naar de aanleg van het nieuwe sportveld, 

al vraagt zoiets veel tijd natuurlijk. 

 

 De kinderen van het zesde leerjaar zijn bijna klaar met hun maquette voor 

hun techniekproject.  

 

 De prijs voor een flesje melk is op onze school gedaald van €0.40 tot € 

0.35. 

 

 Juf Karen en juf Ann gaan gitaarlessen volgen om hopelijk ermee aan de 

slag te kunnen in de klas. 

 

 

 

 16/1: Activatie nieuwe web-

site 

 

 21/1: Pedagogische studie-

dag 

 

 23-31/1: Sneeuwschool 

 

 13/2: L5 sportdag 

 

 16/2: Krokusvakantie 

 

 27/2: Rapport 

 

 28/2: Kaasavond 

 

Zo, 
 
Het zit erop… met spijt in het hart nemen wij af-
scheid van deze nieuwsbrief. Vanaf het begin wisten 
we dat dit maar een tussentijdse oplossing was. Alle 
avonturen van onze kinderen zullen nu te volgen 
zijn via de website. Wij blijven natuurlijk ook nog 
op school alles meevolgen en wie weet komen we 
ooit nog eens terug. 
 
Tot later!  WIND en ROOSJE 
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WEETJES In onze agenda 
 

 

 

Geboortes: Wij verwelkomen met veel vreugde het nieuwe leven binnen onze school. 

 MATHIS JANSSENS, broertje van Ibe Janssens (4LC) 

 TIBO NOPPENS, broertje van Arne (4LA) en Len (3LA) Derademaeker (17/05/14) 

 SIEBE DELANDE, broertje van Phebe (1LB) (24/07/14) 

 MILA KARACA, broertje van Ersin (3KA) en Atacan (L5) (26/09/14)  

 RUBEN TIMOFICIUC, broertje van Lucas (1KA) (7/10/14)  

 EVIE SERGANT, zusje van Timmie (L5) en Davie (6LA) (13/11/14)   

 

Overlijdens:  Helaas is er ook droefheid om het heengaan van: 

 GARIELLE COCHEZ, oma van Sofie Vansnick (3LA) (1/11/14)  

 ANNIE BUYS, oma van Wout (2LB) en Brent (2KB) Vanderhaegen en voormalige kracht op onze 

school (4/12/14)  

 

Bij het vergeten of foutief mededelen van geboortes, huwelijken, overlijdens, kunt u ons gerust op de hoogte brengen, wij zet-

ten onze foutjes recht in het volgende nummer. 

1 grote familie 

Onze school nodigt iedereen uit voor haar jaarlijkse 

Kaasavond 
Iedereen van harte welkom 

Zaterdag 

28 februari 

16u30—20u 


