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OUDERINFO 
Nieuwsbrief van de PDC-ouderraad  

Jaargang 3 uitgave 2 Februari 2020 

Woordje vooraf 
 
Beste ouders,  
 
Ondertussen zijn we alweer 
in het nieuwe jaar beland. 
Het eerste trimester zit er 
op, maar ook wij hebben 
niet stilgezeten! 
 
Naast de voorbereiding van 
het PDC-feest werd er 
achter de schermen ook 
volop gewerkt aan de 
organisatie van de 
‘BOUWWERF FUIF’. Dit als 
eerbetoon aan de oude 
feestzaal die binnenkort 
een hele transformatie zal 
ondergaan! 
 
Noteer alvast 07/03 in jullie 
agenda’s en doe jullie 
dancing shoes al maar aan! 
 
Bestel tijdig je kaarten, we 
verkopen er maar 225. 
 
Tot dan, 
 De ouderraad 
 

 
  

ONZE FUIF … een woordje uitleg. 
De fuif is enkel voor ouders en sympathisanten van de school. Kaarten zijn beperkt, wees er dus op tijd bij! Het is 
de laatste keer in de feestzaal. 
 
Uiteraard mogen we ook onze kinderen niet vergeten, daarom we organiseren 2 aparte fuiven voor hen; eerst 
eentje voor de allerkleinsten en nadien voor de kinderen van de lagere school. Ze kunnen met hun inkomkaart een 
drankje en een chipsje nuttigen.  
De kleuters mogen feesten onder begeleiding van ouders van de ouderraad en leerkrachten. Daarna zijn de kinderen 
van de lagere school aan de beurt met hun eigen muziekkeuze. 
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Nieuws van de ouderraad 
PDC-Kwis 
Op 16 november was er de laatste PDC kwis in de 
feestzaal. Ook voor het kwis team was het de laatste 
keer dat ze met deze groep de kwis samenstelden.  
De uren werk die erin kropen en de creativiteit die er 
voor de dag werd gebracht, hebben deze kwis dan ook 
weer tot op een tophoogte gebacht. Het was super 
spannend tot de laatste vraag! 

Als je volgend 
schooljaar graag 
samen met anderen 
een kwis in elkaar 
steekt, geef dan 
zeker een seintje. 

Lotus Koekjesverkoop 
 
De Lotus koekjesverkoop leverde dit jaar maar liefst  
€ 1400 op! Dank aan alle ouders voor de inspanningen! 
Met dit geld maakten we heel wat blije gezichten: 

 
 
 €535 werd besteed aan boeken 
“Typ10” 
https://www.typ10.be/ 
 
€1250 euro wordt besteed aan een extra muziekbox  
 
Verdere opbrengsten van evenementen worden 
gebruikt voor verbeteringen aan de speelplaatsen na de 
werken. 

VERKEERSVEILIGHEID – UPDATE 
Als vervolg op onze ludieke actie met de fluomannetjes nodigden we de burgemeester, 
schepen van mobiliteit en de politie uit om te komen luisteren naar onze bezorgdheden 
omtrent de verkeersveiligheid rond onze scholen. 
We maakten (ouderraad PDC en Toverveld) een presentatie waarin de moeilijke 
verkeerssituaties opgelijst werden en waarin we zelf ook al concrete acties voorstelden tot 
verbetering. De uitgenodigde partijen waren een en al oor en het gesprek werd al snel een 
boeiende dialoog, we zaten duidelijk op eenzelfde lijn: er moet iets gebeuren aan de 
verkeersveiligheid rond onze scholen! 
 
Op langere termijn staan er infrastructurele 
aanpassingen op de planning (kiss en ride zone, 
fietsstraten, pinkende verkeersborden, …), maar de 
uitvoering hiervan zal afhangen van oa. het nieuwe 
RUP, de heraanleg van het dorpsplein, nieuwe 
sporthal, aanleg parking Overstraat/Haachtstraat 
enz.  

 
Op korte termijn moet de gemeente nog bekijken welke werken er kunnen 
gebeuren. De politie heeft alvast beloofd om meer én opvallend in het 
straatbeeld aanwezig te zijn. De wijkagent zal 1 à 2 ochtenden of avonden 
aanwezig zijn aan en rond onze scholen: foutparkeerders en snelle vogels, 
u weze gewaarschuwd! 
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INFRASTRUCTUUR – UPDATE 
Zoals jullie ondertussen wel weten, komt er een eerstegraads- of 
middenschool aan onze school. Die biedt plaats aan zo’n 300 leerlingen van 
het eerste en tweede leerjaar van het secundair onderwijs. De opening van 
de nieuwe school is, onder voorbehoud, gepland voor september 2022. 
 
Het project is in handen van KSLeuven, de ‘Scholengemeenschap Katholiek 
Secundair Onderwijs Leuven’. Voor de uitwerking van de visie rond deze 
school zal een stuurgroep opgericht worden. 
 
Op 31 maart om 20 uur is er een infomoment over de concrete 
uitwerking van de nieuwe school in Veltem-Beisem. 
Plaats: GC De Wildeman, Schoolstraat 15, Herent 

• 1ste sessie: 17.30 uur 
• 2de sessie: 19.30 uur 

Met vragen over de eerstegraadsschool kunt u bij danny.pijls@ksleuven.be (coördinerend directeur) en 
inge.delafortrie@ksleuven.be (projectcoördinator) terecht. 
 
Als je al wat meer wil weten, het inplantingsplan kan je terugvinden op de website van de ouderraad, samen met 
de beschrijvende nota. 
 

BREDE SCHOOL 
      Kapoentjesgym 
In samenwerking met ‘brede school Herent’ is in januari 
de 3de reeks van kapoentjesgym van start gegaan. Ditmaal 
opnieuw voor de kleuters van K1b en K2. 
 
     “Houtje touwtje” 
De leerlingen van het 2de en 3de leerjaar kunnen naschools 
genieten van het atelier “houtje touwtje” waar ze de 
basistechnieken leren van macramé, punniken, haken, … 
 
     Naaiatelier 

Voor de 3de graad is er op donderdag een naaiatelier gestart en dit loopt tot aan de krokusvakantie. Na de 
paasvakantie gaat de school ook nog samenwerken met Wendy (Groei en bloeicoach). Zij zal een lessenreeks geven 
rond ‘relaxkids’. 
 
Wie nog leuke ideetjes heeft of zelf graag een naschoolse activiteit wil aanbieden, neemt het best contact op met 
Sofie Vanwetswinkel  (zorgco.pdcschool@leuven-zuid.be 0498/537605) 

Meester Bart (van de opvang) 
Eind januari heeft meester Bart na verschillende jaren besloten om een 
andere uitdaging aan te gaan. Om hem te bedanken voor de jaren dat hij 
voor de kinderen zorgde voor leuke activiteitjes buiten de schooluren, 
hebben wij hem een bon gegeven in naam van de ouders.  
Wij wensen hem veel succes! 
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Schoolactiviteiten 
KLEUTER instap   
De kleuters van juf Tinne hebben al veel leuke dingen gedaan in de 
klas: 
Er kwamen diertjes op bezoek, de oma’s en opa’s kwamen mee 
spelen, de Sint kwam langs en, er was een kerstfeestje, we leerden 
onze tanden poetsen, … 
Wil je nog meer weten, kijk dan op onze  kleuterblog bij K1A . 
 
Lieve groetjes, de kleuters en juf Tinne. 
 

1ste Kleuterklas 
“Al spelend leren, experimenteren en vooral plezier beleven”, dat doen we elke dag weer in onze kleuterklas. 
We begonnen ons schooljaar met het ontdekken van onze klas en onze vriendjes.  
We zochten overal verschillende kleuren en mengden deze tot nieuwe kleuren. 
Wandelen door het bos om de herfst ook zo te ontdekken, vonden de kleuters de max. 
Onze oma , opa, mamie, papie, grootmoeder, grootvader, … waren welkom in onze klas . 
Ook speelden we zwarte piet en Sinterklaas en zij kwamen ook echt op bezoek in onze klas en brachten supertoffe 
geschenken en snoepjes mee. 
De kerstboom en de kerststal  werden gezet en we telden af tot het Kerstmis was. 
Ook de nieuwjaarsbrief werd aangeleerd met gebaren erbij en ik hoopte dat ze het thuis net zo uitbundig deden 
als in de klas.  
Na de kerstvakantie mochten we ook een nieuwe kleuter ontvangen. 
Het was al heel leuk in de eerste kleuterklas, maar er komen nog heel wat toffe dingen om te doen en te beleven. 
Foto’s kan je bewonderen op onze kleuterblog J 
Juf Ann 
 

2de Kleuterklas 
In de 2de kleuterklas werd er na de kerstvakantie gewerkt rond de Noord-Zuidpool. We deden allerlei proefjes 
met ijs en kwamen meer te weten over het leven van de pinguïns op Antarctica. 
 
Als voorbereiding op het PDCfeest werkten we het thema restaurant uit en gingen groenten kopen op de markt in 
Herent om er zelf lekker mee te koken en hielden we een gezond ontbijt. 
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3de Kleuterklas 
Voor de kerstvakantie speelden we met de klas het Kerstverhaal na. 
Maandag na de vakantie zijn we 3 koningen gaan zingen  
 
De komenden weken werken we nog rond de thema’s: ”Op stap met de dino’s” – ”Mijn restaurantje” – ”De 
dokter”. 
 

 
 

1ste leerjaar  
 
In het eerste leerjaar hebben we van september tot nu al enorm veel, al doende, geleerd. We kennen ondertussen 
alle letters en kunnen deze ook al schrijven. We kunnen ook al splitsen en optellen en aftrekken tot 10.  
We doen heel vaak hoekenwerk en hebben hierbij ook al gekookt: appelflappen na een bezoek aan de appelboer in 
Bertem, vingerkoeken in het thema Halloween, marsepein voor Sinterklaas.  
We brachten ook een bezoekje aan het Sinterklaaskasteel in Antwerpen. We schreven zelf onze brief aan Sinterklaas 
en onze nieuwjaarsbrief. We maakten ook een filmpje voor Nieuwjaar en voor ons thema "iedereen maakt fouten".  
Momenteel leren we over de hulpdiensten en kunnen we zelf al 112 bellen. 
 

2de leerjaar 
Slimme juf Katrien: als traktatie voor haar verjaardag hebben de kinderen zelf taart en koekjes mogen bakken! 
Mmmh wat was dat lekker! 
 
Daguitstapje naar Leuven. Leeruitstap naar Museum M en 
filmnamiddag bij de juf thuis. Gezellige boel!  
Kerstmarkt bezoeken, met de Kerstman op de foto.  
Bezoek aan het rusthuis Bethlehem. Bij de lessen taal zijn we bezig 
geweest met gezelschapsspelletjes. De leerlingen hebben geleerd 
over spelregels en stappenplannen. Hun spreekbeurt moesten ze 
aan de bewoners van het rusthuis voorstellen en vervolgens de 
spelletjes samen spelen. Heel veel blije gezichten! 
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3de Leerjaar  
In september leerden we mekaar kennen want ook 
Kaat en Tuur kwamen er bij in onze klas.   
Oktober was superfijn met onze sportklassen in 
Tongerlo.  
In november ontdekten we alles over paddenstoelen.   
In december liepen we op de kerstloop de voeten 
vanonder ons lijf.  
In januari zijn we er al terug tegenaan gegaan. 
 

4de leerjaar 
In het 4de leerjaar deden we weer heel wat leuke uitstappen. We gingen naar een toneel in de Wildeman, we gingen 
ook naar het verkeerspark en brachten een bezoekje aan de apotheek.  
We mochten een hele namiddag gaan sporten in de IVO VANDAMME zaal en deden daar alles met de bal.  
Samen met het 3de, 4de, 5de en 6de leerjaar gingen we schaatsen.  
 
We deden in de klas een project rond kleuren. We mochten kleuren mengen, leerden de kleuren in kunst, het 
verkeer, de natuur, ...  
We weten nu alles over de primaire en secundaire kleuren en we kunnen warme en koude kleuren onderscheiden. 
We deden een creanamiddag waarbij we zelf kunst mochten maken.  
 
De kinderen deden allemaal een spreekbeurt over een zelfgekozen onderwerp, heel boeiend en leerrijk! Nu leren 
we over België. We spelen ook spelletjes over België. We leren de provincies met hun hoofdsteden en de kinderen 
gaan daarover binnenkort in groep een spreekbeurt houden.  
 
We werken vaak op de chromebooks en vinden dit heel leuk! Momenteel zijn we bezig met het maken van een 
verhaal (filmpje) over de vierhoeken. 
 

5de leerjaar  
In het kort: 

• september: 
o Naar de Efteling 
o Presentatie gegeven rond biodiversiteit van 

Natuurpunt 
o Uitstap naar de bib van Herent - persoonlijke 

rondleiding + achter de schermen + op 
speurtocht door de bib 

o herfstwandeling met L5 
• oktober:	

o Maandpunt: toneel van L5a - leren relativeren - voorgesteld aan de hand van een blind date	
o  Sportvoormiddag van de gemeente: discodans - turnen + airtrack - zaalvoetbal	
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• november	
o kookproject met L5: maken van een middagmaal 

(hapjes + spaghetti + fruitsla)	
o voorlezen voor de B'Engeltjes (in thema van de 

voorleesweek)	
• december:	

o naar toneel in de Wildeman	
o naar de kerstmarkt van Botanica	
o kerstliederen zingen voor de oudjes deur aan deur	
o kerstloop in Herent 	

6de Leerjaar  
De tijd vliegt, het lijkt nog maar gisteren dat we met onze 3e graad naar de Efteling trokken om ons te laten 
betoveren door de magische verhalen waar we zoveel over leerden in de klas.  Ons eigen magische verhalenboek is 
al stof aan het verzamelen, precies zoals het hoort!  
 
De regen op onze werkdag in de Molenbeekvallei hebben we dapper doorstaan, we zijn geen watjes hoor!  
Daarna doken we de keuken in voor heerlijke soep die als zoete broodjes verkocht werd op de boerenmarkt.  
Niet veel later legden we enkele politieke kopstukken in het federaal parlement kritische vragen voor.  Misschien 
zijn ze daar nu nog over aan het denken?...  De reporters van onze klas deden dat prachtig.  
 
Minder mooie bladzijden uit onze geschiedenis zijn we gaan onderzoeken in het belevingscentrum in Tildonk.  Een 
herinnering aan Wereldoorlog I – in april zullen we dit aanvullen met kennis over Wereldoorlog II in de Dossin 
Kazerne te Mechelen.  
Na een cluedospel en de nodige voorbereidingen waren we klaar om onze eerste rechtszaak in Hasselt te voeren.  
Fijn dat we daar veel lof kregen over onze kennis en kunde!  
 
De Sint trakteerde op snoep en bracht leuke spelletjes naar de klas.  
En tussendoor gingen we ook nog naar een theatervoorstelling en zetten we zelf het maandpunt “uitdagingen 
aangaan” op de planken.  
Het kerstzingen bij de oude bekenden in Veltem, de kerstviering, het is alweer voorbij.  
 Het nieuwe jaar zetten we in met veel zin in techniek:   
een waterraket lanceren, een robotarm of grijphand ontwerpen, wij draaien onze hand er niet voor om.  Eh... of 
eigenlijk juist wel!  Benieuwd wat het zal geven op het techniektoernooi.  
Wie graag een rondleiding volgt doorheen onze school in het Frans: dat kan, we zijn de opnames aan het inblikken.  
En intussen tellen we af (ja ja, we doen ook nog wiskunde in het zesde) voor onze reis naar Guatemala- in Gent 
weliswaar! 

 

Project “Typ 10” 
Vanaf dit schooljaar biedt onze school typ 10 aan in het 4de leerjaar. Het is een 
ongelooflijk leuke methode om kinderen blind te leren typen in 10 lessen en dit 
op een speelse manier en zonder tijdsdruk. De lessenreeks wordt geïntegreerd 
gegeven zodat alle leerlingen op het einde van het 4de leerjaar vlot en blind 
kunnen typen. Naast de 10 lessen, heeft elke leerling een jaar lang een online 
module om thuis verder te oefenen.   Juf Sofie geeft deze lessenreeks en de 
ouderraad neemt de financiële kant voor zijn rekening (boekjes en online-
module). 
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HANDIGE 
HARRY’s 

gezocht! 

Je kent dat wel: poortje stuk, 
losliggende steen, piepende deur, 
etc. 
Vaak zijn er van die kleine klusjes 
die blijven liggen tot er eindelijk  
eens een handige harry passeert. 
De vraag is altijd, wanneer komt 
die dat doen? 😊"#$% 
 
Daarom willen we vragen of er 
ouders zijn die hier en daar hun 
klusserskwaliteiten ten dienste 
van de juffen/meesters willen 
stellen.  Zodat we beroep op jullie 
kunnen doen indien nodig.  
Laat ons gerust weten hoe jij onze 
school kan helpen!  
 

 
 Helpende 

handen 

 
We willen alle ouders bedanken 
die meehielpen tijdens de kwis en 
PDC-feest. 
 
Er komen nog 2 activiteiten aan, als 
je ergens een uurtje kan 
meehelpen, dan kunnen we er 
voor zorgen dat het voor iedereen 
weer een leuk evenement wordt. 

 PLANNING 
 

Di 11 Februari 
Schoolraad 

 
Do 13 februari 

Ouderraad 
 

Za 7 maart 
FUIF 

 
Di 17 maart 
Ouderraad 

 
Di 28 april 
Ouderraad 

 
Do 14 mei 

Hib-Hop Adviesraad 
 

Ouderraad van mei moet nog 
bepaald worden 

 
Vr. 5 juni 

Schoolfeest 
 

Ma. 15 juni 
Schoolraad 

 
Vr 26 juni 

Laatste ouderraad 
 

Ouderraden zijn van 20u tot 22u in 
het lokaal van Mevr. Annemie en 
staan open voor alle ouders. Jullie 
zijn dus van harte welkom om mee 
te denken aan de schoolomgeving 
van jullie kinderen. 

    

 
VERSTERKING 
OUDERRAAD 

De ouderraad heeft ouders nodig. 
Momenteel is het aantal actieve 
ouders een 15-tal mensen. Om de 
ouders te kunnen en blijven 
vertegenwoordigen, zouden we 
jullie graag aanmoedigen om ons 
te komen versterken. 

 

 SOCIALE MEDIA 
De ouderraad is actief op Facebook 
en Instagram. We proberen via 
deze platformen iedereen met 
respect voor privacy te 
informeren.  
 

 

 

 

 

 

 


