
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 1 

september - 

oktober 
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 Directie aan het woord 

Dag iedereen! 

 

De eerste nieuwsbrief van jaargang 2 ligt voor u klaar. 

Tijdens de zomervakantie gonst het van bezigheid in “De Windroos”: Op zaterdag 28  en maandag 30 juni ruimen we met 

de leerkrachten de school op en vullen we een volledige afvalcontainer.  De volgende weken zijn veel leerkrachten in hun 

klas aan het werken en onze vierdejaars verhuizen naar de vernieuwde lokalen op ons sportveld. Nadien wordt de school 

uitgebreid gepoetst want 1 september komt immers dichterbij en dan willen we toch wel dat alles in orde is om onze kin-

deren zo goed mogelijk te ontvangen. De laatste week van augustus zijn we met zijn allen reeds aan het werk want op admi-

nistratief vlak komt er heel wat kijken om een school van ongeveer 400  leerlingen op te starten. Op donderdag 28 augustus 

vindt onze startvergadering plaats en daar krijgen de leerkrachten de nodige informatie om dit schooljaar te kunnen aanvan-

gen en in de kleuterschool en eerste leerjaar houden we op deze dag onze “open deur”, zodat kinderen en ouders reeds kun-

nen kennismaken met de juf!  De grote opkomst doet deugd. Op die dag heeft de directie en de preventieadviseur reeds een 

eerste gesprek met de inspecteurs van de onderwijsinspectie i.v.m. bewoonbaarheid, veiligheid en hygiëne in onze school. 

Verder in deze nieuwsbrief kan je meer lezen over deze doorlichting. 

1 september: Met 137 kleuters en 267 leerlingen van de lagere school gaan we van start.  

We, dat zijn in de eerste plaats onze juffen, meesters, directie, losse medewerkers en 

kinderen die u, ouders, aan ons toevertrouwt.  Een schooljaar lang gaan de leerkrachten 

met jullie kinderen op weg en helpen ze hen weer een stapje verder in dat boeiende pro-

ces van leren en ontwikkelen. Ook verwelkomen we een aantal nieuwe kinderen, zowel 

in de kleuterschool als in de lagere school en natuurlijk juf Soetkin (5e lj)  en juf Shana 

(zorgmedewerker)! Het jaarthema van dit schooljaar doorheen onze school luidt “ Een 

pluim voor …” dus niet schrikken als je pluimen bemerkt! 

De eerste twee maanden hebben er reeds vele activiteiten, zowel in de klas als er buiten, 

plaatsgevonden. We denken o.a. aan infoavonden, woensdag = fruitdag, pedagogische 

studiedag, scholencross, uitstappen naar het bos, bezoek van de schoolfotograaf, info-

avond sneeuwschool zesde leerjaar, schoolraad, vergadering van het oudercomité, ou-

dercontact eerste leerjaar, rapport, … 

Graag willen we ook jullie aandacht vestigen op o.a. : 

Aangezien de donkere wintermaanden voor de deur staan, zouden we weer extra aan-

dacht willen schenken aan het zichtbaar zijn van uw kind in het verkeer. Bedoeling is dat 

elk kind en leerkracht na de herfstvakantie naar school komt en de school verlaat met 

een fluohesje aan en dit tot aan de paasvakantie. Je vindt dit ook terug in het schoolre-

glement. 

Op zaterdag 15 november hoef je zelf niet te koken want dan organiseert ons oudercomi-

té haar jaarlijks spaghetti-festijn. De opbrengst wordt gebruikt voor het sponsoren van 

allerlei activiteiten van de kinderen en voor de zak van de Sint. 

 

Veel leesplezier!  Machteld Vandeneede en Gert Engels 

In dit nummer 

 Scholencross  

 Naar het bos 

 L6: Sportdag 

 L3: Woinke Turck 

 L6: Musical ‘14-’18 

 Fotohoek 

 DOS project (techniek) 

 Website 

 De Sint 

 Oudercomité aan het woord 

 Op bezoek bij de leerlingenraad 

 Weetjes 

 In onze agenda 

 1 grote familie 
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ONS DAGBOEK 

  L6: sportdag 

 
Op vrijdag 17 oktober mocht ik met de leerlingen 
van het zesde leerjaar mee op sportdag in het Bloso-
domein van Hofstade. 

In de voormiddag gingen we kajakken. Eerst kregen 
we op de veilige grond uitleg over hoe we onze ped-
del moesten vasthouden en hoe we in onze kajak 
moesten stappen. Deze uitleg kregen we o.a. van juf 
Dorien (interim van juf Evi). En dan was het zo ver, 
we klauterden in onze kajak voor het echte werk. 
Sommigen waren in het begin een beetje onzeker 
maar dat duurde niet lang. We leerden ronddraaien, 
tussen paaltjes kajakken, een vlot maken, …  Maar 
het spannendste was toch wanneer we moesten 
rechtstaan, dansen en zelfs springen in onze kajak. 
We dachten zelfs even dat we in Venetië waren wan-
neer we deden alsof onze kajak een gondel was. En 
dat was toch niet gemakkelijk, want daar zijn er toch 
jongens in het water gevallen. Maar ook dat was heel 
grappig, we vonden het allemaal jammer wanneer het 
tijd was. 
In de namiddag was het dan tijd voor het mountain-
biken. Na het verdelen van de fietsen en helmen kre-
gen we eerst nog wat uitleg over de remmen en de 
versnellingen en dan konden we aan het echte werk 
beginnen. We maakten een grote rit rond het meer 
met de nodige bulten, putten en slijk natuurlijk. We 
leerden dat we moeten rechtstaan op de pedalen 
wanneer je een afdaling maakt en we mochten zelfs 
proberen te springen bij een grote bult. Op het einde 
deden we nog een aantal rondjes op een aangelegd 
mountainbikeparcours. En dan was het tijd om terug 
te keren en daar werden onze fietsen opnieuw proper 
gemaakt. 
Het was een fantastische dag en zeker voor herhaling 

vatbaar! 

 

Scholenveldloop 

  
Naar jaarlijkse gewoonte namen onze leerlingen op 
23 september deel aan de scholenveldloop, een orga-
nisatie van SVS (Stichting Vlaamse Schoolsport ) en 
MAC (Machelse Atletiekclub ).  

Onder een stralende zon en aangemoedigd door een 
wederom talrijk opgekomen publiek, waarvoor dank, 
zetten onze kinderen hun beste beentje voor in de 
strijd om het eremetaal. Over verschillende afstanden 
per leeftijdscategorie namen we het op tegen de na-
burige scholen wat resulteerde in enkele bloedstol-
lende, maar sportieve races. Uiteindelijk slaagden we 
erin om 4 medailles in de wacht te slepen. Zo be-
haalde Noah Van Blyenbergh een zeer verdiende 2de 
plaats en bijhorende zilveren medaille. Daan Hias 
werd knap 3de en kreeg het brons. Het hoogste scha-
votje was echter weggelegd voor Elena Vandenbos-
sche en Marco Butera die dankzij een schitterende 
inspanning de gouden medaille rond hun nek moch-
ten hangen.  

 

Uiteraard zijn we als school trots op al onze deelne-
mende kinderen en verdient iedereen een dikke 
pluim voor zijn of haar inzet. Dankzij de vele positie-
ve aanmoedigingen, het prachtige weer en de schit-
terende inzet was deze editie meer dan geslaagd.  

Tot de volgende ! 
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 L3: Woinke Turck herleeft 

Op donderdag 9 oktober kwamen de heren van de 
heemkring Machala weer op bezoek. Samen met de 
kinderen van het derde leerjaar herleefden we het 
leven van onze Machelse trots Woinke Turck. 
 
Eerst kregen we uitleg over haar leven, en dan gingen 
we in groepen kijken in de oude schuur van het huis 
van Woinke. Hier stond een mooie tentoonstelling 
klaar met allemaal oude spulletjes. We bezochten 
ook haar gedenksteen. 
In de klas gingen we dan in groepjes de levenslijn van 
Woinke volledig in elkaar knutselen, met behulp van 
prenten en de tijdlijn.  
 
Het is goed dat we af en toe nog eens iets leren over 
het Machelen van vroeger. Dat vinden Wind en ik 
toch.  
 
Groetjes, 
 
 Roosje 
 
 

 
Naar aanleiding van de herdenkingen van WO I 
mocht ik samen met de leerlingen van het zesde 
leerjaar mee naar de spektakelmusical 14-18 in de 
Nekkerhal in Mechelen. 
De schoolbus bracht ons naar het station van Vil-
voorde en daar namen we de trein naar Mechelen. 
Na even stappen kwamen we aan in de toch wel in-
drukwekkende Nekkerhal die helemaal aangekleed 
was in het thema. We waren allemaal superzenuw-
achtig toen we naar onze plaatsen begeleid werden. 
De rijdende tribune, echte paarden, de schoten, het 
vuur, de vallende sneeuw, …  waren echt cool en we 
werden helemaal meegezogen in het aangrijpende 
verhaal van Jan en zijn vrienden die aan het front 
moesten gaan vechten. We schrokken wel van de 
hardheid van de eerste WO, maar konden toch ook 
lachen met de humoristische delen en ook werd er 
hier en daar wel een traantje weggepinkt. We vonden 
het jammer wanneer het gedaan was en de acteurs 

kregen dan ook een staande ovatie.  
In het station van Vilvoorde stonden er ouders te 
wachten om ons opnieuw naar school te brengen.  
 
Nog eens bedankt aan de vele chauffeurs.  

ONS DAGBOEK 

Naar het bos 

Heel wat klassen zijn in oktober op stap geweest naar 
het bos. De ene groep ging naar Hofstade, een ande-
re klas naar het Tivoli-park, als er maar bos was, wa-
ren we blij. Het leuke van alles was dat wij, Roosje en 
ik, altijd mee mochten.  
Zo konden we samen met het tweede leerjaar in 
Hofstade de eerste geuren en kleuren van de herfst al 
eens opsnuiven. 
We gingen daar van start 
met een leuke ochtend-
gym onder leiding van 
meester Geert en juf 
Katie. Daarna kregen we 
allemaal opdrachten met 
onze zintuigen. Zien, 
ruiken, voelen, horen en 
proeven. 
Het was ook enorm leuk 
om kabouterhuisjes te 
maken. Kijk zeker naar 
de foto’s op de website. 
 
Twee weken later moch-
ten we dan met de derde kleuterklas en het eerste 
leerjaar naar Hofstade. Brrr wat hebben we daar koud 
gehad, maar gelukkig was het voor de rest wel goed 
weer.  We hebben daar naar paddestoelen gezocht, 
en ook allerlei activiteiten gedaan, zoals bomen 
knuffelen, bladeren verzamelen, naar bosgeluiden 
luisteren,… 
Na het eten mochten we ons dan natuurlijk ook 
nog wat uitleven op de grote speeltuin van Hofstade. 
   
Tot slot gingen onze allerkleinsten (Instap, K1 en 
K2) naar het Tivolipark. Net als de andere klassen 
hebben ze daar het bos intens beleefd. 

Naar het bos gaan vinden Roosje en ik altijd leuk. 
Lekker in de natuur stoeien met onze vriendjes en 
vriendinnetjes! 
 
Groene groetjes,      Wind 

L6: Musical ‘14-’18 



 

Livia en haar groepje ontwikkelen hun eigen brug uit 

papier. (Voor het DOS-project) 

3KA+B 

Samen spelen met de (groot)ouders in de klas. Dat de 

besten mogen winnen.  
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L4C 

Noah mag trots zijn op zijn zilveren medaille. 

 

Lekker Sherbornen met juf Ann. Samen bewegen is 

leuk. 

instap 

Instappers experimenteren  met scheerschuim. Leuk! 

FOTO! 
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L6A 



 

L3B 

De kinderen van L3B namen afscheid van hun 

vriendje Wout, die naar een andere school gaat. 

L3B 

L3B op stap met de heemkring rond Woinke Turck. 
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L6 

De zesdejaars gingen kajakken en mountainbiken te 
Hofstade. 

Basisschool De Windroos , C. Peetersstraat 6 , 1830 Machelen - 02/251.34.46 - www.dewindroos.net  p.5 

Doktertje spelen tijd
ens de dramales. H

opelijk zijn er 

geen echte gewonden gevallen. 

L4C L1A tijdens een muzische les rond familie. Rarara… 

Wie is wie? 

L1A 2K op bezoek bij de imker. 
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Hier kijken we al naar uit! 

DOS-project 

Hallo iedereen, 
 
Moet je nu wat weten?  De twee zesdeklassers kregen 
een heuse opdracht waaraan ik mag deelnemen.   
Het gaat over hun DOS-project (Dorp Op School).  
Ze kregen de opdracht om een eigen Uplace 
(maquette) te ontwerpen met zoveel mogelijk wer-
kende elementen.  Techniek en wetenschap moeten 
dus zeker aan bod komen, maar het moet ook een 
ecologisch project zijn.   
Die mannen en vrouwen van het 6de hadden een he-
leboel ideeën. Hieruit hebben ze een selectie ge-
maakt .  Ze zijn nu volop info aan het verzamelen en 
vooral bedrijven of experts aan het zoeken die hen 
kunnen helpen met de wetenschappelijke en techni-
sche kant van dit grote project.   
Het is een project waar ze per week minstens 1 na-
middag aan werken.  Ze moeten dit project zelf 
bouwen, zelf plannen, zelf onderzoeken.  Ze krijgen 
een budget van 100 euro dat ze verantwoord moe-
ten beheren.  Ze moeten ook 5 aparte wetenschap-
pelijke experimenten opbouwen. 
Hopelijk kunnen ze snel starten  met de effectieve 
bouw van de maquette op een paneel van zo’n 3m².   
Ik kijk al uit naar de volgende DOS-namiddag! 
 
Ik hou jullie zeker op de hoogte ! 

 

Onze school doorgelicht 

Nieuwe website 

Waar we allemaal zeker naar uitkijken 
is de start van de nieuwe website. An-
derzijds betekent dat dan ook het einde van deze 
nieuwsbrief, maar dat nemen we er dan wel bij. 
Na deze nieuwsbrief zullen wij nog 1 keer het beste 
van onszelf geven, maar daarna zullen de meesters en 
juffen zelf  de verslagen gaan maken. Hopelijk mo-
gen Roosje en ik dan nog overal mee op uitstap. 
In de volgende nieuwsbrief zal alles zeker worden 
toegelicht en hopelijk vinden jullie de website fan-
tastisch. 

 
We kijken natuurlijk ook uit naar vrijdag 5 decem-
ber: de komst van de Sint en zijn Pieten. Ikzelf ben 
altijd heel braaf geweest, maar ik vrees dat Wind mis-
schien wel in de zak van Zwarte Piet zal vliegen.  
Vorige keer kwam hij met de tractor, ik ben be-
nieuwd hoe hij deze keer zal langskomen. Ik ga alvast 
oefenen op mijn liedjes, en ervoor zorgen dat mijn 
schoentje klaar staat. 
 
Groetjes, 
   Roosje 

De Sint 

In the picture 

 

Al de basisscholen van onze scholengemeenschap hadden 

voor de herfstvakantie doorlichting door de onderwijsinspec-

tie. Op maandag 29 september waren de twee inspecteurs op 

onze school aanwezig  voor het vooronderzoek.  Tijdens dit 

vooronderzoek bekeek het inspectieteam de werking van de 

gehele school. Op basis daarvan werd de doorlichtingsfocus 

bepaald voor de volgende week: 

 

Kleuteronderwijs – Focus leergebieden: 

 Nederlands 

Wiskundige initiatie 

 

Lager onderwijs – Focus leergebieden: 

 Nederlands 

Wiskunde 

 

 

 

Voor de hele school : Focus: 

 Aanvangsbegeleiding van onze beginnende leerkrachten 

 Sociale en emotionele begeleiding van de leerlingen die 

in aanmerking komen voor SES-lestijden ( lestijden toe-

gekend op basis van de socio-economische status van de 

leerlingen) 
 
Het doorlichtingsbezoek ging door in de week van 6 oktober 

2014 op maandag, dinsdag en donderdag. 
 

Bij het laatste gesprek op donderdag heeft de school van de 

onderwijsinspectie een gunstig advies gekregen m.a.w. we 

vertonen geen tekorten op bovenstaande focussen en op de 

domeinen van administratie en preventie.  

 

Machteld Vandeneede en Gert Engels  
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Oudercomité aan het woord 

Hallo iedereen, 

 

Ieder kind is belangrijk. 
Elk met hun talenten en eigen gaven. 
Op school kunnen zij deze talenten gebruiken. 
Allen samen om een mooie groep kinderen te vormen. 
Een klas die er zal zijn voor elkaar.  
Zoals ook het oudercomite  er zal zijn voor elk kind, in 
elke klas, voor de hele school. 
We werken er maandelijks aan tijdens de vergaderin-
gen. Waar verschillende problemen, voorstellen en 
argumenten worden behandeld. 
Ook tijdens de volgende eetdag, op 15 november, ste-
ken we alle handen uit de mouwen om de nodige finan-
cie le middelen binnen te halen. 
Op het menu: spaghetti bolognaise en vegetarische 
spaghetti. 
De opbrengst wordt gebruikt om de zak van de Sint te 
vullen en een deel van het factuur van de sneeuw-
school te betalen. 
Kunnen wij rekenen op uw talrijke opkomst? 
Alsook op vele helpende handen. Vergeet niet het 
briefje in te vullen en terug te bezorgen, dat u eerst-
daags in de boekentas van uw kind zal terugvinden.  
Vele handen maken veel werk lichter en is zoveel aan-

genamer werken. 

   Tot dan,       Dominique 

 Op 25 september vonden in het zesde 
leerjaar de traditionele verkiezingen 

plaats. Dit om een plaatsje te veroveren in 
de leerlingenraad. De partij van Pieter behaalde 
hier een duidelijke overwinning. Nina werd tijdens de 
eerste vergadering tot voorzitter van de nieuwe leerlin-
genraad verkozen. Pieter besloot het eerste verslag te 
schrijven: 
 
Op donderdag 16 oktober is de leerlingenraad van dit 
jaar voor het eerst samengekomen. 
Eerst heeft iedereen zich voorgesteld en hebben we ge-
praat over wat de leerlingenraad doet. We hebben de 
taken (voorzitter, ondervoorzitter, secretaris, verant-

woordelijken voor de muziek 
op de speelplaats en de ver-
antwoordelijken per klas) 
verdeeld. 
 
De punten die we dit 
schooljaar gaan proberen te 
realiseren zijn: een frietjes-
week, een sporttornooi, een dag in 
pyjama, een kook/dessertendag, een filmdag 
en de fuif met een miss -en misterverkiezing. Voor het 
idee om een huisdier op school en een grafitti/verfmuur 
te hebben moeten we nog even afwachten tot de bespre-
kingen i.v.m. de nieuwe inrichting van het sportveld en 
de speelplaats van start gaan. 
Nu is het aan de leerlingen van de leerlingenraad om 
zich in de klassen te gaan voorstellen en hopelijk komen 
ook zij nog met nieuwe ideeën of vragen. 
 

De volgende leerlingenraad is op 

maandag 17 november. 

 
 

Onze leerlingenraad 

Het oudercomité van de Windroos 

organiseert haar 

 

SPAGHETTI-EETDAG 

 

 

 

 

 
 

 

Zaterdag 15 november 

 

Iedereen welkom! 



 

 

 

 Zoals het in ons schoolreglement staat, is het verplicht om een fluohesje te 

dragen wanneer je naar school komt. De zichtbaarheid van onze kinderen 

rond de school is van groot belang. Daarom duurt deze actie tot en met de 

paasvakantie. 

 

 Met veel plezier kunnen wij u melden  dat onze juf Karin opnieuw zwanger 

is. Dit houdt echter wel in dat de kinderen van L4A ergens in 2015 een 

nieuwe juf of meester gaan krijgen. 

 

 Er werden allemaal nieuwe banken geleverd voor de kinderen van L6A. Ze 

kunnen weer volop aan het werk. 

 

 

 

 

 10/11: Facultatieve vrije dag 

 15/11: Spaghetti-eetdag 

 17/11: Infoavond schoolrijp-

heid 3de kleuterklas. 

 1/12: Sportdag L3 en L4 

 5/12: Sint op school 

 9/12: Oudercontacten KS 

 8-16/12: Proeven L4, L5 en 

L6 

 18/12: oudercontacten LS + 

rapport 

 

Hehe, 
 
We zijn er eventjes tussenuit geweest en we moes-
ten onze draai weer wat zoeken, maar tussen de in-
specties door, hebben we toch de smaak weer goed 
te pakken gekregen en zullen we na deze nieuws-
brief nog een laatste keer alles geven om met 
nieuwjaar een allerlaatste nieuwsbrief te maken. 
 
Tot dan, 
   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 mei 2014) 

 

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

 Wim (26/05/14) en Isa (06/06/14) Vandeneede, broer en zus van onze directeur Mevr. Machteld  

 

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

zetten onze foutjes recht in het volgende nummer. 

1 grote familie 

Dit kunstwerkje van Juf Chana is 

zeker de moeite waard om in onze 

nieuwsbrief te plaatsen. 

Klas L4B op hun best. 

Super gedaan Juf Chana. 


