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Wijsheid vat je niet samen in cijfers en letters.  Je bouwt het 
ervaringsgericht op.  Betrouwbare omgevingsfactoren lijmen al die 
leermomenten zorgvuldig aan elkaar.  Als we daarbij voldoende warmte 
en vertrouwen aanbieden, is de stevigheid van ieders fundament 
verzekerd.   Wie ‘de wijsheid’ in pacht meent te hebben, komt zichzelf 
tegen in een droge alleswetende wereld.  Daar mag je dus resoluut 
tegen zijn.  Dat zou de ‘spanning voor’ en de ‘nieuwsgierigheid naar’ tal 
van ‘nog te leren momenten’ allen maar oneer aandoen en gelukkig is 
dat op school ondenkbaar.  We blijven trouw aan onze basisprincipes 
en stimuleren al onze emoties.   We willen ‘leren voor het leven’ 
koesteren en stimuleren.  Daarbij staat ‘beleven’ bovenaan in het 
prioriteitenlijstje van ons leerhuis.  Door kinderen te prikkelen, zetten 
we ze aan tot onderzoeken.  Dat merk je evenzeer in onze 
kleuterklassen als in het STEM-onderwijs van de grotere klassen.  
Kinderen zijn er gek op!   
Het vermogen om de dingen met kennis en inzicht te doen, blijft 
vanzelfsprekend ons positief vooropgesteld doel.   Maar het 
optimaliseren van de inspanning ernaar toe is de uitdaging.  Die weg 
samen met jullie kapoenen mogen aangaan, blijft een voorrecht.   
We kleven dus graag de letters ‘be’ vooraan bij het woord ‘studeren’.    
Zo achterhalen we op spannende wijze de betekenis van wat er 
allemaal zo moeilijk lijkt.  Hoe kan je anders ontdekken hoe uniek je wel 
bent.  Talent blijft bij velen te lang verborgen.  Hier geloven we dat 
zelfkennis één van de cruciale puzzelstukjes is, die het zelfvertrouwen 
ondersteunen.  Laten we er dus voor zorgen dat alle kinderdromen 
voldoende kansen krijgen.  Denk jij soms na over wat de wereld zou 
kunnen zijn als alle kinderen optimale kansen zouden krijgen?  Die 
gedachte moeten we, in alle naïviteit, blijven verdedigen.  Hoe klein de 
kans ook mag zijn, hoe moeilijk de weg ernaar toe ook is, hoeveel 
mensen ook zeggen dat het waanzin is, ... .  Begin klein.  Hier en nu. In 
je eigen gezin.  Jij bent de architect van jouw leven.   
Zalig, toch?  
 
Jan De Belder 
Directeur 
 



 
 
 

De Smid is maar één van de vele kunstenaars 
die we, in zijn of haar atelier, zijn gaan 
bezoeken.  De kinderen hebben tijdens de 
projectweken met zijn allen deelgenomen aan 
leeftijddoorbrekende werkwinkels. De kinderen 
hebben in tal van gemengde leeftijdsgroepen 
allerlei kunstvormen beleefd.  KOM VRIJDAG 
BEKIJKEN wat ze allemaal gecreëerd hebben. 
We verwachten ouders en grootouders nu 
vrijdag 3 februari tussen 15.30uur en 18.30uur.   
U kan bij aankomst een plan van de 

museumroute aan de schoolpoorten terugvinden. Wie dat wenst, kan 
aansluitend nog iets drinken onder de luifel.    
Een rijkdom aan kunstwerken van uw kinderen en toch.. gratis inkom! 
 

Digitale school: Wij kiezen 
ervoor om stevig in te zetten 
op de digitalisering.  Onze 
school heeft nu voor ieder kind 
van het 5de en 6de leerjaar een 
Chromebook ter beschikking. 
In de lagere klassen wordt er 
met de IPad gewerkt en op de 
desktopcomputers in de klas. 
Ze worden op regelmatige 
basis ingezet. Jullie kinderen 
zijn op weg om geroutineerde 

laptop- en Chromebookgebruikers te worden.  Ze bouwen aan 
een gave die de secundaire scholen bijzonder zullen waarderen.  
We zijn vorige week ook gestart met “Picatypen”. Op die manier 
leren onze leerlingen blind typen.  De vernieuwing zet zich door 
op onze school.  We willen jullie kinderen ook digitaal alle 
mogelijkheden aanbieden.   
 
 
                     Op woensdag 15 februari vieren we overal.... ne kei-plezante 
                    Carnaval! Dan verkleden we ons allemaal! Rara wie ben ik? 
 
 

 

3/02    TENTOONSTELLING ‘KUNST OP ZOLDER!’   



Er komen spannende tijden aan voor onze 6de klassers:   Wat nu? 

Binnenkort zullen de leerlingen van het zesde leerjaar een secundaire school 
moeten kiezen.   Wij ondersteunen ze met de lessen ‘op stap naar het secundair’, 
schoolbezoeken, info over opendeurdagen, infodagen en daarnaast kregen de 
kinderen van het 6de leerjaar, tijdens de lesuren in de klas, reeds een infosessie van 
een CLB-medewerker.   

Voor ouders bieden wij een digitale infosessie aan die u via een link online 
kan bekijken. De link voor deze presentatie ontvangt u deze week via mail. 
Indien u later nog vragen zou hebben, kan u die richten aan het 
schoolsecretariaat.  

Basisschool de Bunt heeft zelf geen secundaire school en is dus een autonome 
basisschool. We werken echter nauw samen met de 6 secundaire scholen binnen 
KOBA NoordkAnt vzw.     Moretus is de Ekerse secundaire school die daar deel 
van uitmaakt.  De Ekerse scholen hebben opnieuw nauw samengewerkt om de 
doorstroming naar de middenschool te verzekeren.   We vragen jaarlijks 
outputgegevens op van omliggende scholen en merken dat onze kinderen 
bijzonder goede resultaten halen.    Daar zijn we buitengewoon fier op.   
Willen jullie Moretus leren kennen?  Ik wil jullie hierbij uitnodigen op de info- en 
opendeurdag van Moretus op zondag 12 maart 2023 van 10uur tot 14uur.  
Campus Middenschool, Oorderseweg 8, Ekeren.   Je krijgt er uitleg over de visie, 
het studieaanbod, de werking en de vernieuwing van het secundair onderwijs.  
Jullie kunnen ook kennismaken met de school, de activiteiten, diverse vakken en 
richtingen via: www.moretus-ekeren.be  www.facebook.com/moretusekeren:   
Moretus heeft een aanbod dat je in geen andere omliggende secundaire school 
kan terugvinden.  
CLIL: Content and Language Integrated Learning: Moretus is hierin uniek in de 
regio.  Je kan al van in het eerste jaar aardrijkskunde in het Engels volgen, óók 
leerlingen die voor Latijn en/of STEM kiezen.  Elk jaar komen er bepaalde 
zaakvakken bij die je in het Engels kan volgen.    Aardrijkskunde, geschiedenis, 
godsdienst of wetenschappen. 
STEM: Science–Technology–Engineering–Mathematics: een unieke geïntegreerde  
aanpak van wetenschappen, techniek & technologie, informatica en wiskunde. 
LEERLABO: Remediëren, verdiepen, verbreden.  Elke leerling oefent op eigen 
niveau en tempo. 
Bekijk het hele studieaanbod op www.moretus-ekeren.be/studieaanbod    
 

Dikketruiendag wordt #iktrekhetmijaan want wat 
we kunnen doen voor het klimaat, gaat zoveel 
verder dan een dikke trui aantrekken en de 
verwarming lager zetten.  Op 9 februari wordt 
#iktrekhetmijaan afgetrapt en zetten we mee alle klimaatacties in de 
kijker.   Vertel jij ook een hoopgevend verhaal van vele herkenbare, 
haalbare en impactvolle klimaatinspanningen.   Zo inspireren we. 
Waarom? Omdat we het ons aantrekken, die klimaatverandering, en 
samen, met kleine aanpassingen, een groot verschil kunnen maken.  

http://www.moretus-ekeren.be/
http://www.facebook.com/moretusekeren
http://www.moretus-ekeren.be/studieaanbod/clil
http://www.moretus-ekeren.be/studieaanbod/stem
http://www.moretus-ekeren.be/studieaanbod
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1 W Instapmoment 2 ½ jarige kleuters KTM.        Extra sport 2de, 4de en 5de lj.  
2 D Bezoek 6de leerjaren aan secundaire school  PITO Stabroek 

20uur: Infoavond Schoolrijpheid voor ouders van Paarse 
kleuters. 

3 V Just Dance Fun met een Choreograaf van Jespo.         
Einde aanmeldingsprocedure voorrangsperiode inschrijving van broers 
en zussen (tot 17uur).          

   TENTOONSTELLING ‘ KUNST OP ZOLDER! ’ 

Kom dat zien!    Ouders en grootouders kunnen de tentoonstelling 
met hun kinderen bezoeken tussen 15.30uur en 18.30uur.   Hopelijk 
nemen jullie allemaal even de tijd om samen langs te komen.   

4/5 Z/Z                                                  
6 M Zwemmen 4de lj. + 3de juf Sabrina.      

7 D Zwembeurt paarse kleuters juf Lore en juf Silvie, 1ste en 2de lj. groep B.      

8 W Extra sport 1ste, 3de, 6de leerjaar.      

9 D Vandaag is het een speciale dag = #iktrekhetmijaan = de nieuwe dikke 
truiendag. Bekijk het eens online.          Just Dance Challenge. 

10 V Just Dance Fun. 

11/12 Z/Z  
13 M Extra sport 6de lj.       

14 D Zwembeurt paarse kleuters  van juf Lore en  juf Silvie, 1ste en 2de 
leerjaar groep A.                                      Verwendag van je geliefde!     
 We nemen deel aan een ‘I love FLUO-FUIF!’  

15 W CARNAVAL !   Rarara, wie ben jij?                                                                                         
16 D Just Dance Fun met een Choreograaf van Jespo.         

Bibliotheek 6de leerjaren. 
17 V Sportdag 6de lj.                                    Just Dance Fun.  

Auteur op bezoek in het vijfde leerjaar: Mark Tijsmans komt naar de 
klas voor een lezing.              

18/19 Z/Z  
20-24 M Van 20 februari tot en met 24 februari is het               

krokusvakantie.   De school is een volledige week gesloten.   
25/26 Z/Z  
27 M Instapmoment 2 ½ jarige kleuters KTM. 

Extra sport 6de lj.                      Oudercontacten 6de leerjaar. 
3de lj. op bezoek in KMSKA: Museum van Schone Kunsten Antwerpen.                                              

28 D Zwembeurt paarse kleuters van juf Lore en  juf Silvie, 1ste en 2de 
leerjaar groep B.                       Oudercontacten 6de leerjaar. 
Nieuwe ouders die hun kind willen aanmelden voor een inschrijving op 
onze school kunnen dit via ‘meld je aan.be’ en dit tussen dinsdag 28 
februari (9.30uur) en dinsdag 21 maart tot 17uur.   


