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Als we het aantal resterende weken van onze schoolkalender tellen, 
geraken we al niet meer aan 10.    Zo gaat het goed, zo gaat het beter en 
nog een kilometer.... .       Toch verminderen we geen vaart.  Heb je 
honger voor uitdagende zaken?  In mei raden we je aan om met extra 
goesting en energie op te staan.  Die geven we dan hier tal van Buntse 
kleuren mee.  Omdat de overheid ons druppelsgewijs wat meer 
mogelijkheden geeft, zoeken we uit hoe we die vrijheid optimaal kunnen 
aanwenden.  We bekijken de komende dagen en weken wat we voor jullie 
kinderen nog mogen en kunnen inplannen om dit schooljaar nog wat 
extra’s mee te geven.  Laat je, nu de lente zich manifesteert, niet 
ondersneeuwen door de negatieve informatie die de media over het 
onderwijs wil verspreiden.   Op onze basisschool ervaren we die 
leerachterstand, waarover de media blijft rapporteren, helemaal niet.  In  
tegendeel.   Juist omdat we minder bewegingsruimte hebben gehad om 
uitstappen te doen, schoolse projecten uit te werken, groepsactiviteiten te 
voorzien of ons te laten vervoeren naar tal van leerrijke plaatsen, hebben 
we in dit leerhuis gefocust op de basis en staan we sterker dan andere 
jaren.  Elke klasgroep in onze basisschool staat voor op zijn jaarlijks 
curriculum.  Die knappe Buntse kapoenen hebben al heel wat leerstof 
verwerkt.   We trekken nu dus graag de kruidenschuif wat verder open.  
We zetten nu nog in om die kennis wijselijk te verankeren en wat we vanaf 
nu wel terug mogen, ‘ontplooien’ we.   April liet ons al wat toe om, tijdens 
de succesvolle actieve verkeersdag en het zalige pensioenfeest van juf 
Ingrid Van Look, met zijn allen te proeven van die typische bruisende 
Buntse sfeer die ‘Covid’ lang heeft onderdrukt.  Dit creatief 
leerkrachtenteam toont naast het klasgebeuren een opmerkelijk 
enthousiasme voor bijzondere projecten.  Zet je dus schrap voor een toffe 
maand.   Strap jouw sportveters al wat aan zodat je dat parcours van de 
sponsorloop nog wat straffer kan aanstampen.  Kijk mee uit naar die 
verrassende openluchtweek van het derde, vierde en vijfde leerjaar die 
boordevol leerrijke en plezierige activiteiten zit.  Of laat je verrassen door 
die extra originele sportdagen die meester Bart en de Papa van Lea 
Steyaert hebben uitgedokterd.  Weet jij al hoe dat vijvertje, dat het 6de 
leerjaar aan het aanleggen is, er zal uitzien?   De motor draait nog op volle 
toeren.  We zetten deze maand in op motiverende energie.  Het type 
energie waar je niet zuinig mee hoeft te zijn.  Het versterkt de mens!  
 

Jan De Belder 

Directeur 



 

 
De apotheose van deze maand = 

Staat het al in jouw agenda?  
In de kalender of op de ijskast?    
Het Supercalifragilisticexpialidocious  
Regenboogfeest zal doorgaan 

      op zaterdag 29 mei  
Het wordt een reuzetof,  

of zeg maar keiplezant, Kinderfeest.  
 

Weldra krijg je via een brief meer info!  
 
 
Belangrijke data: vakantiedagen in mei.  
 

Woensdag 12 mei = pedagogische studiedag. Dat is een vakantiedag  

                                     voor de kinderen. De leerkrachten volgen op die dag  

                                     nascholing.  

Donderdag 13 mei = Hemelvaart = vakantiedag. 

Vrijdag 13 mei = brugdag van de overheid = vakantiedag. 

Maandag 24 mei = Pinkstermaandag = vakantiedag. 

 
 
 
Hemelvaart 
Hemelvaartsdag is een officiële 
vrije dag.  Op donderdag, de 
veertigste dag na Pasen, vieren 
christenen de hemelvaart van 
Jezus Christus.   Het is de 
veertigste dag na zijn 
opstanding uit het graf en tien 
dagen voor Pinksteren 
(Nederdaling van de Heilige Geest).  
Zoals er veertig dagen zitten tussen Aswoensdag en Pasen, zo zitten er ook 
veertig dagen tussen Jezus' herrijzenis met Pasen en Hemelvaartsdag, toen 
hij zich volgens de bijbel voor het laatst aan zijn volgelingen toonde.  
 
 



Juf Ingrid op pensioen. 
 

Per 1 mei ging Juf Ingrid Van Look met 
pensioen.  De kinderen kennen haar de laatste 
jaren van haar taak als godsdienstleerkracht in 
de eerste en tweede graad.  Maar voordien 
fungeerde ze onder andere een twintigtal jaar 
als klastitularis van het tweede leerjaar in onze 
school als standvastige en berekenbare juf. 
 

De voorbije week werd juf Ingrid uitgebreid, maar Coronaproof, door de 
kinderen en haar collega’s gevierd.  Met een groot hart op de juiste plaats.  
Ze maakt nu plaats voor een nieuwe generatie uitbundigheid.  Zo verliezen 
we de aanwezigheid van iemand die heel wat Buntse geschiedenis in zich 
draagt.  Iemand die vanuit het eerste uur meegebouwd heeft aan die 
autonome sterke school die we over de jaren geworden zijn.  Ook haar 
bouwsteentje zit stevig in het fundament van onze Buntse school.  We 
wensen JUF Ingrid, want die titel heb je voor het leven bij de kinderen, 
graag een gelukkige tijd toe die ze zelf naar believen kan invullen.   We 
nodigen haar wel meteen uit om af en toe eens opnieuw deel te nemen 
aan het schoolgebeuren.  Je blijft immers ook collega van ons team voor 
het leven!   Dit is dus geen vertrek.  Het is een nieuw vertrekpunt met de 
focus op haar eigen kinderen en kleinkinderen.    
Een welgemeende ‘DANKJEWEL’  juf Ingrid, voor de zorg en 
betrouwbaarheid waarmee jij al die jaren mee school hebt gemaakt.  
 

Van de ganse schoolgemeenschap een dikke dankjewel! 
Samen maken we school! 
  
 

Pedagogische tip:  

Ga voorzichtig om met het uiten van je opinie. 
Vooral impulsieve meningen zoals vijandigheid, stevige kritiek of over-

betrokkenheid zijn niet makkelijk te plaatsen voor een kind.   
Uitspraken worden namelijk vaak door je kind fout begrepen.   

Het verhoogt ook de stress bij het kind. 
Onderschat jouw voorbeeldfunctie niet.   Kinderen nemen al te vaak de 

negatieve uitingen eerst over.  Iedereen herkent toch wel eens die 
negatieve uitspraken bij zijn/haar kind?   

Wees dus zuinig met een gezouten mening! 
  



 

Mei  2021 
 1 Z Dag van de Arbeid  

2 Z  
3 M Zwemmen 4de lj..                
4 D Kleuters 2017 groep 1 medisch onderzoek.             Lunchvergadering Ks.            

Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Tinne.    
Extra sport L1S, L2S, L3A, L4V.           Zwemmen 1, 2, 3 groep B.      

5 W SPONSORLOOP Dit wordt een sportieve dag!       

6 D L5E + L5L = Uitstap naar Antwerpen.   
7 V  

8 Z  

9 Z Moederdag 
10 M  
11 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els + juf Tinne + 1, 2, 3 groep A.                 

Kleuters 2017 groep 2 medisch onderzoek.      Lunchverg. Ks.         MDO 
12 W Pedagogische studiedag leerkrachten = vrijaf voor leerlingen.  

13 D Hemelvaartsdag = vrije dag              

14 V Brugdag = vrije dag     
15 Z  

16 Z  
17 M Zwemmen 4de lj..       
18 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Tinne.    

Extra sport L1S, L2S, L3A, L4V.       Zwemmen 1, 2, 3 groep B.      
MDO.     Online personeelsvergadering Ls.      

19 W  
20 D Sportdag 1ste leerjaar.                Vergadering scholengemeenschap.    

L5E extra sport.            Online personeelsvergadering kleuterschool.  
21 V Dagelijks Bestuur KOBA vzw.          Lunchvergadering lagere school.               

22 Z  
23 Z PINKSTEREN 

24 M PINKSTERMAANDAG  = Vakantiedag 
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25 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Els en juf Tinne. Geen zitdag CLB.          

Zwemmen voor 1ste leerjaar groep A en B + 6de lj.       Veiligheidsraad. 

Sportdag 2de lj.         Extra sport L2K.                     Lunchvergadering Ks.        
26 W  
27 D  

28 V Extra sportieve dag voor het 3de en 4de leerjaar.        Creatieve namiddag. 

 29 Z Regenboogfeest = enkel voor kinderen. 
30 Z  
31 M Zwemmen 4de lj..                        ‘Werelddag zonder Tabak’.    

Extra sportieve dag voor het 1ste en 2de leerjaar. 


